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Robotics	1.	�����,	����,	�����
�������	������������!

	

தானியங்கியியல்	(Robotics)	என்ற டேன	நம்	மனக்கண்ணில்	ேதான் வ
எந்திர	மனிதன்	தான்.	ெடர்மிேனட்டர்,	ஸ்டார்	வார்ஸ்	படத்தில்	வந்த	C3P0	மற் ம்
R2D2,	வால்-E,	ரஜினிகாந்தின்	எந்திரன்	மற் ம்	ேராஸி	எந்திரப்	பணிப்ெபண்
ேபான்ற	திைரப்படங்களில்	வந்த	கற்பைன	ஆ ைமகள்	இந்த	எந்திர	மனிதனின்
கவர்ச்சிைய	வளர்த் 	விட்டன.	

தவிர ம்	மனித	இயக் னரின்றி	தானாகேவ	இயங் ம்	(automatic)	எந்திரங்கள்
யாவற்ைற ம்	தானியங்கி	என் தான்	ெசால்கிேறாம்.	இக்காரணத்தினால்
Robotics	 ைறையத்	தமிழில்	எந்திரனியல்	என் 	ெசால்வேத	மிகப்
ெபா த்தமாக	இ க் ம்.	
	



		
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

மனித	உ வ	எந்திரன்
	
எந்திர க் த்	ேதைவயான	அம்சங்கள்	இைவ.	 ழலின்	நிைலையக்	கண்டறிய
உணரிகள்(sensors),	 ழலின்	நிைலைய	மாற் வதற்கான	இயக்கிகள்
(actuators)	மற் ம்	 ழல்களின்	நிைலைய	உணரிகளின்	 லம்	சமிக்ைஞயாகப்
ெபற் 	இயக்கிகளின்	ெசயல் ைறகைளக்	கட் ப்ப த் ம்	கட் ப்பாட் 	அைமப்
(controller).	

இ ப்பி ம்	ேமற்கண்ட	அம்சங்கள்		உள்ள	எல்லாத்	தானியங்கிகைள ம்	எந்திரன்
என் 	ெசால்லிவிட	 யா .	எ த் க்காட்டாக	பல	தானியங்கி	ப கள்
(Escalators)	யாராவ 	அ கில்	வந்தால்தான்	ஓடத்	 வங் ம்.	ஏறியவர்கள்
யாவ ம்	இறங்கிவிட்டால்	நின் வி ம்.	இவற் க்கான	உணரிகள்	உண் .
உணரிகளிலி ந் 	சமிஞ்ைச	கிைடத்த டன்	கட் ப்பாட் 	அைமப் 	விைசகைளத்
வக்க ம்	நி த்த ம்	ெசய்கிற .	நைட ைறயில்,	இந்த	வைக	சாதனங்கைள

மின்ன 	கட் ப்பாட் 	எந்திரம்	(Mechatronic	device)	என் 	மட் ேம	 றலாம்.
ஆனால்	இவற்ைற	எந்திரன்	என் 	 ற	 யா .	ஏெனனில்	இவற் க் த்
தன்னியக்க ம்	(autonomy)	தைடகைளச்	சமாளிக் ம்	வழிகைளக்	கண்டறி ம்
திற ம்	(resourcefulness)	கிைடயா .	



ம்பா	(Roomba)	ேபான்ற	 றிஞ்சி	தானியங்கிகள்,	மாற் த்
திறனாளிக க் ம்,	 திேயார்க க் ம்	உத ம்	தானியங்கி	சக்கர	நாற்காலிகள்,
PR2	மற் ம்	Care-O-Bot	ேபான்ற	பல்ேவ 	வீட் 	ேவைலகைளச்	ெசய் ம்
உதவியாளர்	தானியங்கிகள்	வணிக	ரீதியாக	வந் 	விட்டன.	டா-வின்சி	(Da-Vinci)
மற் ம்	ஜீயஸ்	(Zeus)	ேபான்ற	மிக	அண்ைமத்	ெதாழில் ட்பம்	ெகாண்ட
ெதாைலேநாக் 	அ ைவ	சிகிச்ைச	எந்திரன்க ம்	வணிக	ரீதியாகக்
கிைடக்கின்றன.	சில	ெதாழிற்சாைலகளில்	இர ப்பணிக் 	எந்திரங்கைள
ஓடவிட் 	விளக்ைக	அைணத் விட் 	வீட் க் ச்	ெசன் வி கிறார்கள்	(lights-
out	manufacturing).	இதிலி ந் 	ெதாழிலக	தன்னியமாக்கலில்	எந்த	அள
எந்திரன்கள்	 ழக்கத்தில்	வந் விட்டன	என் 	ெதரிந் ெகாள்ளலாம்.	
இன் 	நாம்	ெமன்ெபா ள்	 லம்	எளிதாகத்	தர கைள	உ வாக் கிேறாம்,
அ ப் கிேறாம்,	உ மாற்றம்	ெசய்கிேறாம்.	இேதேபால்	தானியங்கிகள்	 லம்
அேனகமாக	எல்லாப்	ெபா ட்கைள ம்	எளிதாக	உ வாக்க ம்,	அ ப்ப ம்,
உ மாற்றம்	ெசய்ய ம்	இயலக் ய	நாள்	ெவ 	ெதாைலவில்	இல்ைல.	இன்ேற
தானியங்கிகள்	 ரங்கத்தில்	இ ந் 	தா ப்ெபா ட்கைள	ெவட் 	எ க்கின்றன,
கச்சாப்	ெபா ட்களிலி ந் 	பாகங்கைள	உ வாக் கின்றன	மற் ம்
பாகங்களிலி ந் 	 	உற்பத்திப்	ெபா ட்கைள	ெதா க்கின்றன.	

���������	�����	(Robotic	arms)	

	

		
	
	
	



	
	
	

எந்திரன்	ைக

ெதாழில்	 ைறயில்	பயன்ப த்தப்ப ம்	பல	தானியங்கிகள்	 	இயந்திர
மனிதர்கள்	ேபால்	இல்ைலெயன்றா ம்	இவற்றில்	பல	இயந்திரக்	ைககள்	ேபால்
ேவைல	ெசய்கின்றன.	ேம ம்	இவற்றில்	இயந்திரக்	கண்கள்	ேபான்ற	உணரிகள்
உண் .	நாம்	கண்ணால்	பார்த் 	ைகயால்	ெசய்யக் ய	ேவைலகைள	இவற்றால்
ெப ம்பா ம்	ெசய்ய	 ம்.	நாம்	ெசய்யக்	க னமான	ேம ம்	நம்மால்	ெசய்ய

யாத	சில	ேவைலகைளக்	 ட	இவற்றால்	ெசய்ய	 ம்.	எ த் க்காட்டாக	நம்
ைககைள	விட	மிக	அதிகமாக	ப 	 க்க	 ம்.	நம்	ைககைள	விட	அதி
ேவகமாக	நகர்த்த	 ம்.	நம்	மணிக்கட் 	மற் ம்	 ழங்ைக	தி ம்பக் ய
ேகாணத்ைதவிட	அதிகமாகத்	தி ப்ப ம்	 ம்.	இைவ	எல்லாவற்ைற ம்	விட
க்கியமாக	இடர்விைளயக் ய	இடங்களில்	தானியங்கிகள்

இன்றியைமயாததாக	ஆகி	விட்டன.

��������	�����������	(Flying	robots)	
எந்திரன்கள்	எப்ேபா ேம	நடந் ,	உ ண் 	ெசல்பைவதான்	என் 	நிைனத்தீர்களா
என்ன?	சில	எந்திரன்கள்	பறந் ம்	ெசல்லக் யைவ.	இவற்ைறத்	தாேனாட்
வா ர்தி	(drone)	என் 	ெசால்கிேறாம்.	ேநர யான	கட் ப்பா 	இல்லாமல்
நடவ க்ைக	எ க் ம்	திறன்தான்	 க்கியமாக	ஒ 	தானியங்கிைய	ஒ
ெதாைலக்	கட் ப்பா 	ெசய்த	சாதனமாக	இல்லாமல்	ஒ 	உண்ைமயான
எந்திரனாகச்	ெசய்கிற .	

	

		
	



	
	
	
	
	

தாேனாட் 	வா ர்தி

	
ஊர்திேமல்	உள்ள	உணரிகள்	மற் ம்	 விநிைல	காட் 	(GPS)	ஆகியவற் டன்
இைணந் 	ெசயல்ப ம்	ெமன்ெபா ள்	கட் ப்பாட் 	 லம்	பயணத்திட்டம்ப
தன்னியக்கமாகப்	பறந் 	இவற்றால்	இலக்ைக	அைடய	 ம்.	நவீன	உலகின்
பலவிதமான	அம்சங்களி ம்	தாேனாட் 	வா ர்திகள்	பய க் 	வந் விட்டன,
ைகப்படம்,	ெதாைலக்காட்சி	ெசய்திகளிலி ந் ,	 ற் ச் ழல்	கண்காணிப்
மற் ம்	ெதால்ெபா ளியல்	வைர.

����������	�����������	(Diving	robots)	
நிலத்தி ம்	வானத்தி ம்	மட் ம்தாெனன்றில்ைல,	நீரி ம்	எந்திரன்கள்	பல
ேவைலகைளச்	ெசய்கின்றன.	பட 	எந்திரன்கள்	மட் மல்ல,	வணிக	ரீதியான
நீர் ழ்கிகள்	பல.	 வியியல்	விஞ்ஞானிகள்,	ெதால்ெபா ள்	ஆராய்ச்சியாளர்கள்,
இரா வம்,	 ைகப்படக்காரர்கள்	மற் ம்	கடல 	ஆராய்ச்சியாளர்கள்	நீர் ழ்கி
எந்திரன்கைள	பல	ேவைலக க் ப்	பயன்ப த் கிறார்கள்.	
	

		
	



	
	
	
	
	

நீர் ழ்கி	எந்திரன்

இைவ	அ க்கமானிகள்,	திைசகாட் 	மற் ம்	டாப்ளர்	ேசானார்	(Doppler	Sonar)
ஆகியவற்ைறப்	பயன்ப த்தி,	இ க் ம்	இடம்	மற் ம்	ஆழம்	ேபான்ற
திைசயைம கைளத்		 ல்லியமாக	மதிப்பி கின்றன.	தாேனாட்
வா ர்திக க்காக	உ வாக்கப்பட்ட	பல	க த்தாக்கங்கள்	நீ க்க யில்	மிக ம்
ேவ பட்ட	 ழ்நிைலயி ம்	ேவைல	ெசய்கின்றன.
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இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	ெதாழில் ைற	எந்திரன்கள்	(Industrial
Robots)	
தல்	எந்திரைன	1954	இல்	ஜார்ஜ்	ெடவல்	(George	Devol)	என்பவர்

ெதாழில் ைறக்ேக	உ வாக்கினார்.	ெதாழில் ைற	எந்திரன்களின்	அ ப்பைடக்
க த் கள்	எண்ணிம	கட் ப்பா 	மற் ம்	ெதாைலக்	ைகயா தல்	(remote
manipulation)	ஆகியவற்றிலி ந் 	உ வாகி ள்ளன.	ெதாழில் ைறத்
தானியங்கிகைளப்	ெபா வாக	ஐந்தா 	வைககளாகப்	பிரிக்கலாம்.
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தல்	எண்ணிம	கட் ப்பா 	மற் ம்	நிரல்	எ தி	இயக்கக் ய	எந்திரைன	1954
இல்	ஜார்ஜ்	ெடவல்	(George	Devol)	என்பவர்	உ வாக்கினார்.	ெஜனரல்
ேமாட்டார்ஸ்	நி வனத் க் 	 தல்	 னிேமட்	(Unimate)	என்ற	ெபயர்	ெகாண்ட
எந்திரைன	இவர்	விற்றார்.	1961	ஆம்	ஆண் ல்	அெமரிக்காவில்	நி
ெஜர்ஸியி ள்ள	ஒ 	ஆைலயில்	அச் 	வார்ப் 	எந்திரத்திலி ந் 	ப க்கக்
காய்ச்சிய	உேலாக	பாகங்கைள	எ த் 	அ க்கி	ைவக்க	இந்த	எந்திரன்
நி வப்பட்ட .	இ 	ஒ 	எந்திரன்	ைக	(Robotic	Arm).	கணினியால்
கட் ப்ப த்தப்பட்ட	இதற் 	ெடவால்	ெபற்ற	 தல்	காப் ரிைமதான்	நவீன
எந்திரனியல்	ெதாழிற் ைறக் 	அ த்தளமாக	இ க்கிற .

	

		

	

	

	

	

	



	

	

	

	
	

	

னிேமட்	எந்திரன்
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தற்காலத்தில்	எந்திரன்கள்	பல	 ைறகளில்	பயன்பாட் க் 	வந் விட்டன.

ெதாழில் ைற	எந்திரன்கள்	(Industrial	Robots)
ேசைவ	எந்திரன்கள்	(Professional	Service	Robots)

ட் ேவைல	எந்திரன்கள்	(Collaborative	Robots	or	Cobots)
ம த் வ	எந்திரன்கள்	(Medical	robots)

கட் மான	எந்திரன்கள்	(Construction	robots)

ேவளாண்	எந்திரன்கள்	(Agricultural	robots)
இரா வ	எந்திரன்கள்	(Military	Robots)

ெதாழில் ைற	எந்திரன்களின்	அ ப்பைடக்	க த் கள்	எண்ணிம	கட் ப்பா
மற் ம்	ெதாைலக்	ைகயா தல்	(remote	manipulation)	ஆகியவற்றிலி ந்
உ வாகி ள்ளன.
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எந்திரன்கள்	 ழக்கத்திற் 	வ வதற் 	 ன்னர்	இடர்மி ந்த	ப திகளில்
ெதாைலக்	ைகயா தல்	(remote	manipulation)	என்ற	ெதாழில் ட்பேம
பரவலாகப்	பயன்பாட் ல்	இ ந்த .	ெதாைலக்	ைகயா தல்	என்ப 	 ரத்தி ள்ள
பணிைய	ெசய் ம்	சாதனமா ம்.	இ 	மனித	ெதாழிலாளர்கள்	எளிதில்	அல்ல
பா காப்பாக	அ க	 யாத	 ழலில்	பயன்ப த்தப்படலாம்.	எ த் க்காட்டாக
கதிரியக்கப்	ெபா ட்கைளக்	ைகயா வதற் ,	அல்ல 	சில	ஆழ்கடற்ப திகைளச்
சார்ந்த	மற் ம்	விண்ெவளி	ேவைலக க் .	தற்கால	எந்திரன்களில்	மனித	ெபாறி
இயக்க க் ப்	பதிலாக	எண்ணிம	கட் ப்பாட்ைடப்	பயன்ப த் கிேறாம்.	ஆகேவ
தற்கால	ெதாழில் ைற	எந்திரன்கள்	மனிதக்	ைக	மற் ம்	ெதாைலக்
ைகயா த டன்	வ வவியலில்	சில	ஒற் ைமகைளக்	ெகாண் ள்ளன.
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ெஹன்றி	ேபார் 	(Henry	Ford)	ெதா ப் வரிைச	(assembly	line)
உற்பத்தி ைறைய	உ வாக்கினார்.	இ 	ஒ 	ெபா ளின்	ஒேர	மாதிரிைய
ெதாடர்ந் 	உ வாக் வதற் 	சிறந்த	உற்பத்தி	 ைற	ஆ ம்.	ஆனால்	ஒ
மாதிரிைய	மாற்றி	மற்ெறா 	மாதிரி	தயார்	ெசய்ய	ேவண் ெமன்றால்	நிைறய
எந்திர	அைமப் கைள	மாற்ற	ெமனக்ெகட	ேவண் ம்,	ேநர ம்	எ க் ம்.
இக்காரணத்தால்	“Model	T”	சீ ந்ைத	க ப் 	நிறத்தில்	மட் ேம	தயாரித்
விற்பைன	ெசய்தார்.	“உங்க க் 	எந்த	நிறம்	ேவண் மானா ம்	கிைடக் ம்,
ஆனால்	அ 	க ப் 	நிறமாக	இ க்க	ேவண் ம்!”	என்ற	அவ ைடய	ேகாட்பா
மிக ம்	பிரபலமான .

நவீன	உற்பத்தி	ெதாழிற்சாைலகள்	சிறிய	அளவில்	பல்ேவ 	வைகயான
ெபா ட்கைள	உற்பத்தி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	நீண்ட	காலத்திற் 	ஒேர	தயாரிப்பின்
ஒேர	மாதிரிையேய	அதிகமான	எண்ணிக்ைகயில்	தயார்	ெசய் 	பயனில்ைல.
தயாரிப் 	மாதிரிகள்	மற் ம்	உற்பத்தி	கால	அட்டவைணகளில்	அ க்க 	ஏற்ப ம்
மாற்றங்க க் 	ஏற்ப	உற்பத்தி	அைமப்பில்	ெநகிழ் த்தன்ைம	ேதைவ.
தற்காலத்	ெதாழில் ைற	எந்திரன்கள்	நிரலால்	கட் ப்ப த்தப்ப கின்றன.
நிரல்கைள ம்,	ேசமிக்கப்பட்ட	தர கைள ம்	மாற்றியைமப்பதன்	 லம்	இைவ
பல்ேவ 	ெசயல்பா கைளச்	ெசய்ய	 ம்,	இ 	எண்ணிம	கட் ப்பா களின்
பயன்பாட் லி ந் 	உ வான	ஒ 	அம்சமா ம்.
இவ்வா 	கணினி	எண்ணிம	கட் ப்பா 	(CNC)	மற் ம்	ெதாைலக்
ைகயா தலின்	(remote	manipulation)	ஒ ங்கிைணப் 	எந்திரனியல்	என்ற	ஒ
திய	ெபாறியியல்	 ைறையேய	உ வாக்கிய 	
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ெதாழில் ைறத்	தானியங்கிகைளப்	ெபா வாக	ஐந்தா 	வைககளாகப்
பிரிக்கலாம்:

http://www.kaniyam.com/category/cnc/


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

ெதாழில் ைற	எந்திரன்	வைககள்

ெசங் த் 	ஆய	 ைற	எந்திரன்கள்	(Cartesian):	X,	Y	மற் ம்	Z	ஆக	3
அச் களில்	ேநரியல்	இயக்கங்கள்	 லம்	பாகங்கைள	எ த் 	ைவத்தல்
ேவைலக க் 	உகந்த .	இ 	நாம்	மணிக்கட்ைட	ேம ம்	கீ ம்,	உள் ம்
ெவளி ம்,	இட ம்	வல ம்	நகர்த் வதற் 	சமமான .	இைவ	பார்த்தால்
உத்தர	பாரந் க்கி	(gantry	crane)	ேபான் 	இ ப்பதால்	இவற் க் 	உத்தர
எந்திரன்	என் ம்	ெபய ண் .

உ ைள	வ வ	எந்திரன்கள்	(Cylindrical):	இவற் க் ம்	 ன் 	அச் களில்
இயக்கம்	உண் .	ஆனால்	இரண் 	ேநரியல்	ஒன் 	வட்ட	இயக்கம்.	
ட் 	இைண	எந்திரன்	ைக	(SCARA	–		Selective	Compliance	Articulated



Robot	Arm):	ஒ 	ெதா ப்பில்	x,	y,	z	மற் ம்	 ழல்	இயக்கம்	ெகாண் க் ம்.
	

ஆ 	அச் 	எந்திரன்கள்	(6-Axis):	ஒ 	சீ ந்தின்	மீ 	இ க்ைககைளப்
ெபா த் வ 	ேபான்ற	ெபரிய	ெதா ப் வரிைச	ேவைலகைள	இவற்றால்	தான்
ெசய்ய	 ம்.

இைணகர	எந்திரன்கள்	(Delta):	ஒ 	ெச த் ப்	பட்ைடயிலி ந் 	(conveyor
belt)	பாகங்கைளப்	எ த் 	அவற்ைறப்	ெபட் களிேலா	அல்ல 	மற்ெறா
ெச த் ப்	பட்ைட	மீேதா	ைவத்தல்	ேபான்ற	பரிமாற்ற	ேவைலக க் ப்
பயன்ப கிற .
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1.	 Razor	Robotics	–	UNIMATE	PUMA	200	Robot	Arm	

2.	 NPTEL	–	Industrial	robotics	–	Common	Robot	Configurations	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	ெகாஞ்சம்	ேகாட்பா 	ெகாஞ்சம்	ைக ைறப்
பயிற்சி

ெவ ம்	ேகாட்பா கைள	மட் ம்	ப த்தால்	சலிப் த்	தட் ம்	மற் ம்	 ரிவ ம்
க னம்.	ஆகேவ	ெகாஞ்சம்	ைக ைறப்	பயிற்சிைய	இைடயிைடேய	ெசய்ேவாம்.
இதற்கான	வன்ெபா ள்களில்	ெதாடக்கத்திேலேய	ெசலைவ	இ த் 	விடாமல்
பயிற்சிக் 	ேவ 	என்ன	வழி	என் 	பார்ப்ேபாம்.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.flickr.com/photos/razorrobotics/6202074072/in/photostream/
https://nptel.ac.in/courses/112103174/module7/lec5/3.html
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ேகாட்பா கள்	உ வமற்றைவ.	அதிகமானால்	சலிப் த்	தட் ம்,	 ரிந் 	ெகாள்வ ம்
க னம்.	ைகப்பயிற்சியில்	விைளயாட்டாகக்	கற் க்ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்	ெவ ம்
ைகப்பயிற்சி	மட் ேம	ெசய்தால்	நாம்	 யற்சிப்ப 	ேவைல	ெசய்தா ம்	ஏன்	ேவைல
ெசய்த 	என் 	ெதரியா .	ஏதாவ 	பிரச்சிைன	வந் 	ெகாஞ்சம்	மாற்ற
ேவண் ெமன்றால்	எைத	மாற் வ ,	ஏன்	என் ம்	 ரியா .	எனேவ	ெகாஞ்சம்
ைகப்பயிற்சிக டன்	ெகாஞ்சம்	அ ப்பைடகைளக்	கலந் 	ப த்தால்	எளிதாகப்
ரி ம்	மற் ம்	சலிப் த்	தட்டா .	
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எந்திரனியலில்	க த்தியல்	(paradigm)	என்ப 	ஒ 	எந்திரன்	எவ்வா
இயங் கிற 	என்பதற்கான	ஒ 	மன	மாதிரி	(mental	model)	ஆ ம்.	உணர்,
திட்டமி ,	ெசய்	என்ற	 ன் 	அ ப்பைட	ேவைலகைள	எந்த	வரிைசயில்
ெசய்கிேறாம்	என்பைத	ைவத் 	எந்த	எந்திரனியல்	க த்தியைல	நாம்
பின்பற் கிேறாம்	என் 	ெசால்லலாம்.	

சிலர்	எந்த	ேவைலைய ம்	நிதானமாக	ேயாசைன	பண்ணி	திட்டமிட் ச்	ெசய்வர்.
இைத	 ன்ேயாசைன	(deliberative)	 ைற	என் 	 றலாம்.	ப வரிைச
(hierarchical)	அல்ல 	 ன்ேயாசைன	மன	மாதிரிைய	இவ்வா 	விவரிக்கலாம்.
எந்திரன்	தன்னிட ள்ள	உணரிகளால்	 ற் ச் ழைல	 தலில்	உணர்கிற .
இவற்ைறப்	ெபா த் 	அ த்த	நடவ க்ைகையத்	திட்டமி கிற .	பின்னர்
ெசயல்ப கிற .	இவ்வா 	ஒவ்ெவா 	கட்டத்தி ம்	ெவளிப்பைடயாக	அ த்த
நடவ க்ைகையத்	திட்டமிட்ட	பின்னேர	ெசயல்ப கிற .	

மற் ம்	சிலேரா	எ த்ேதன்	கவிழ்த்ேதன்	என் 	ெசய்வர்.	இைத	எதிர்விைன
(reactive)	 ைற	என் 	 றலாம்.	உணரிகளில்	 ற் ச்	 ழைலப்	பற்றி	என்ன
ெதரிய	வந்தேதா	அதற் 	எதிர்விைனயாக	உடன்	ெசயல்ப தல்.	இந்த	மன
மாதிரியில்	திட்டமி தல்	என்ற	ப நிைல	கிைடயா .	

ன்ேயாசைன	 ைறேய	சிறந்ததாகத்	ேதான் ம்.	பல ம்	இைதேய	பரிந் ைர
ெசய்வர்.	எனி ம்	வண் 	ஓ க்	ெகாண் க் ம்	ேபா 	 க்ேக	தி ெரன	தைட



வந்தால்	ேயாசைன	ெசய் 	ேநரத்ைத	வீண க்க	மாட்ேடாம்.	உடன யாகத்
தி ப் ேவாம்	அல்ல 	நி த்திைய	அ த் ேவாம்.	ஆகேவ	 ழைலப்	ெபா த்
நமக் 	இரண் 	 ைறக ேம	ேதைவப்படலாம்.	
இம்மாதிரி	 ன்ேயாசைன	மற் ம்	எதிர்விைன	இரண்ைட ம்	கலந்
ெசயல்ப வைதக்	கலப் 	(hybrid)	மன	மாதிரி	என் 	 றலாம்.	இந்த	 ைறயில்
ஒவ்ெவா 	பணிைய ம்	எவ்வா 	சிறந்த	 ைறயில்	 ைணப்பணிகளாகப்
பிரித் க்	ெகாள்வ 	என் ம்	ஒவ்ெவா 	 ைணப்பணிைய ம்	எவ்வா 	ெசய்

ப்ப 	என் ம்	எந்திரன்	 தலில்	திட்டமிட் க்	ெகாள் ம்.	இந்தப்	ப நிைலைய
ேமற்ெகாண்ட	பணிையத்	திட்டமிடல்	(mission	planning)	என் 	 றலாம்.
இம்மாதிரி	 தலில்	திட்டமிட் க்ெகாண் 	ேவைல	ெதாடங்கிய	பின்னர்
எதிர்விைன	மன	மாதிரி	ேபாலேவ	ெசயல்ப ம்.	

�������	���	�������,	�����������	
ஒ 	எந்திரன்	வன்ெபா ைள	அதன்	பாகங்களிலி ந் 	நீங்கேள	ெதா த் ,	நிரல்
எ தி,	பலவித	ெசயல்பா கைள	ெசய் 	பார்க்க	 ந்தால்	அ ேவ	இைணயற்ற
பயிற்சி	ஆ ம்.	இக்காரணத்தால்	வன்ெபா க் ப்	ெப மள 	ெசல
ெசய்தால்தான்	இத்ெதாழில் ட்பத்ைதக்	கற் க்ெகாள்ள	 ம்	ேபாலி க்கிறேத
என் 	பயப்படேவண்டாம்.	ெசலவின்றி ம்,	ெசல 	 ைறவாக ம்
கற் க்ெகாள் ம்	பல	வழி ைறகைள	இக்கட் ைரத்	ெதாடரில்	காணலாம்.	
பயிற்சி	 ைறகைள	ெசல 	மற் ம்	ெமனக்ெக 	 	வரிைசயில்	கீேழ
காணலாம்:	

1.	 இைணய	பாவைனயாக்கிகளில்	(Online	simulators)	இலவசமாகப்	பயிற்சி
எ த் க்	ெகாள்ள	 ந்தால்	ெசல ம்	இல்ைல,	ெமனக்ெக ம்	 ைற .
ேம ம்	ெதாடக்கத்தில்	த மாற்றத்ைத ம்	 ைறக்கலாம்.	

2.	 திறந்த	 ல	பாவைனயாக்கிகைள	(Open	source	simulators)	பதிவிறக்கி,
நி வி	பயிற்சி	ெசய்வதில்	ெசல 	இல்ைல.	ஆனால்	நி வி	இயக்க	ெகாஞ்சம்
ெமனக்ெகட	ேவண் ம்.	இதற் க்	ைகம்மாறாக	இைணயத்தில்	இல்லாத	பல
பயிற்சிகைள ம்	ெசய்ய	 ம்.	

3.	 உங்கள்	ஊரில்	எந்திரன்	பயிற்சி	நி வனம்	இ ந்தால்	அவர்க ைடய
வன்ெபா ைளப்	பயன்ப த்தி	ைகப்பயிற்சி	எ த் க்	ெகாள்ளலாம்.	பயிற்சிக்
கட்டணச்	ெசல 	உண் .	ஆனால்	ெமனக்ெக 	 ைற .	எந்த	வன்ெபா ைள
வாங்கினால்	உங்கள்	நாட்டத் க் ம்,	 றிக்ேகாள்க க் ம்,
ெசல த்திட்டத் க் ம்	மிக ம்	ெபா த்தமானதாக	இ க் ம்	என்
ெதளிவாக	 	ெசய்ய	வழி	வ க் ம்.	

4.	 இ தியாக	வன்ெபா ள்	ெதா ப் கைள	(hardware	kit)	வாங்கித்	ெதா த் ,



நிரல்	எ திக்	ைக ைறயாக	இயக் வ தான்	அதி	உன்னதப்	பயிற்சியா ம்.	
��������	����������	���������������	(Viewpoint
Control)	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய	தளத்தில்	நாம்
ெமன்ெபா ள்	ஏ ம்	நி வாமல்	பயிற்சி	ெபறலாம்.	இந்த	இைணய	தளத்தில்
பாவைனயாக்கிையப்	பயன்ப த்தி	பல	பயிற்சிகைள	உ வாக்கி ள்ளனர்.	இந்த
இைணய	தளத்தில்	ஒ 	கணக் 	உ வாக் ங்கள்.	இதில்	ெதாடக்க	நிைல	 தல்
பயிற்சி	பார்ைவக்	ேகாணத்ைதக்	கட் ப்ப த்தல்	(Viewpoint	Control).	இந்தப்
பயிற்சியில்	ெதாடங் 	(Start)	ெபாத்தாைன	அ த்தி	உள் ைழ ங்கள்.	இ வைர
மற்ற	பயனர்கள்	எ த்த	மதிப்ெபண்ப 	வரிைசப்ப த்திக்	காட்டப்பட் க் ம்.
இந்த	திறனளவிடைல	நிரல்	எ தி	கட் ப்ப த் ங்கள்	என்ற	(Start
programming	this	benchmark)	ெபாத்தாைன	அ த்தி	பயிற்சிையத்
ெதாடங் ங்கள்.	ைதமிேயா	2	(Thymio	II)	என்ற	எந்திரைன	பாவைனயாக்கியில்
காணலாம்.	

	

	பார்ைவக்
ேகாணத்ைதக்	கட் ப்ப த்தல்

பயிற்சி	எவ்வா 	ெசய்வ 	என்ற	விவரங்கள்	3	தத்தல்களில்	(tabs)

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


ெகா க்கப்பட் க் ம்.	
ேமேலாட்டம்	(Overview):	 ட் ையப்	பயன்ப த்தி	 ப்பரிமாணக்
கண்ேணாட்டத்ைதத்	ேதைவயான		ேகாணத் க் 	எப்ப 	நகர்த்திக்
ெகாண் வ வ 	என் 	இந்தப்	பயிற்சியில்	நீங்கள்	கற் க்	ெகாள்வீர்கள்.	

அள 	நிைலகள்	(Metrics):	ஒ 	 றிப்பிட்ட	இடத்தில்	மற் ம்
ேநாக் நிைலயில்	பார்ைவைய	ைவக்க	ேவண் ய	பயிற்சியில்	இந்த	தத்தல்
உங்கள்	 ன்ேனற்றத்ைதக்	காண்பிக் ம்.	எந்திரன்	திறனளவிடல்
	தர த்தளத்தில்	உங்கள்	ெசயல்திறைன ம்	இ 	பதி 	ெசய் ம்.	இந்த
த்த்தலின்	கீேழ	சித்தரிக்கப்பட் க் ம்	ேமற் றப்	பார்ைவயில்	(top	view)
உள்ளப 	 ந்தவைர	ெந க்கமாகப்	ெபற	பார்ைவக்	ேகாணத்ைத
நகர்த்த ம்.	படத்தில்	உள்ளைத	விட	ேவெறா 	உ வ	விகிதத்ைதப்	(அகல
உயர	விகிதம்)	பயன்ப த்தினால்,	நீங்கள்	சரியான	பார்ைவக்	ேகாணத்ைதப்
ெபறமாட் ர்கள்	என்பைத	நிைனவில்	ெகாள் ங்கள்.	எனேவ	ஒ 	நல்ல
விைளைவப்	ெபற	உத ம்	வைகயில்	உங்கள்	சாளரத்தின்	அளைவ	மாற்ற
ேவண் யி க்கலாம்.	ேமேல	காட்டப்ப ம்	நிைற 	சதவீதம்	உங்கள்	பார்ைவக்
ேகாணத்தின்	நிைல	இலக் 	பார்ைவக்	ேகாணத்தின்	நிைலக் 	எவ்வள
ெந க்கமாக	இ க்கிற 	என்பைதக்	 றிக்கிற .	நல்ல	மதிப்ெபண்
வந்த டன்	பதி ெசய்	(Record)	என்ற	ெபாத்தாைன	அ த்தி	அைதப்	பதி
ெசய்ய	 ம்.	
ஆைணகள்	(Instructions):	கண்ேணாட்டத்ைதக்	கட் ப்ப த்த	 ட் ைய
எவ்வா 	பயன்ப த் வ 	என்பைத	இந்த	தத்தல்	உங்க க்
விளக் கிற .	

ழற் :	இட 	 ட் 	ெபாத்தாைனக்	ெகாண் 	ஒ 	3D	ெபா ளில்	ெசா க்கி,
ட் ைய	இ க்க ம்.	அப்ெபா ைளச்	 ற்றி	கண்ேணாட்டம்	 ழ ம்.	

நகர்த் :	வல 	ெபாத்தாைன	காட்சியில்	ெசா க்கி	 ட் ைய	இ க்க ம்.	
ெபரிதாக் :	3D	காட்சியில்	ெசா க்கி	 ட் யின்	சக்கரத்ைத	உ ட்ட ம்.
ட் யின்	சக்கரத்ைத	அ த்தி,	 ன்ேனாக்கி	அல்ல 	பின்ேனாக்கி	 ட் ைய

இ ப்பதன்	 ல ம்	ெபரிதாக்க ம்,	சிறிதாக்க ம்	இய ம்.	
சாய்:	3D	காட்சியில்	 ட் யின்	சக்கரத்ைத	அ த்தி	இட 	அல்ல 	வல
பக்கம்	 ட் ைய	இ க்க ம்.	ஒேர	ேநரத்தில்	இட 	மற் ம்	வல 	 ட்
ெபாத்தான்கைள	அ த் வ 	 ட் யின்	சக்கரத்ைத	அ த் வதற்
சமமானதா ம்.	
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1.	 RobotBenchmark	–	Online	Robot	Programming	

https://robotbenchmark.net/


இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	ேசைவத்	தானியங்கிகள்	(Professional
Service	Robots)	
1979	ஆம்	ஆண் ல்	அெமரிக்காவில்	 ன் 	ைமல்	தீ 	(Three	Mile	Island)
அ மின்	நிைலய	விபத் .	கதிரியக்கப்	ெபா ட்கைளக்	ைகயாளக் ய	சிறப்
எந்திரன்	உ வாக்கம்.	இைதத்	ெதாடர்ந் 	ெதாழில்சார்	 ப் ர 	எந்திரன்கள்,
பார்ைவயிடல்	எந்திரன்கள்,	கள	எந்திரன்கள்,	வா க்ைகயாளர்	ேசைவ
எந்திரன்கள்,	சரக் 	ைகயா ம்	எந்திரன்கள்,	ேவளாண்	எந்திரன்கள்,	கட் மான
எந்திரன்கள்	இன்ன	பிற.	
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������	����	����	(Three	Mile	Island)	
1979	ஆம்	ஆண் ல்	அெமரிக்காவில்	 ன் 	ைமல்	தீ 	அ மின்	நிைலயத்தில்
விபத் 	ஆகி	கதிரியக்க	ெபா ட்கள்	கசிந் 	விட்டன.	ேமல்	தளத்ைதப்
பார்ைவயிட	 ந்த .	பல	பா காப் 	 ன்ேனற்பா கள்	ெசய் ெகாண் 	 த்தம்
ெசய் ம்	ேவைலையத்	ெதாடங்க	 ந்த .	ஆனால்	கீழ்த்தளத்திலி ந்த
நிலவைறையப்	பார்க்க	இயலவில்ைல.	ஆகேவ	பிரச்சிைனயின்	பரிமாணத்ைத
அளவிடக் ட	இயலவில்ைல.	
	



		

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ேராவர்	எந்திர டன்	விட்ேடக்கர்

	

பிட்ஸ்பர்கில்	உள்ள	கார்னகி	ெமல்லன்	பல்கைலக்கழகத்தில்	எந்திரனியல்
ேபராசிரியர்	வில்லியம்	விட்ேடக்கர்	தைலைமயிலான	மாணவர்கள்	 வினர்
கதிரியக்கப்	ெபா ட்கைளக்	ைகயாளக் ய	ஒ 	சிறப் 	எந்திரைன	உ வாக் ம்
ேவைலையத்	ெதாடங்கினர்.	இவர்கள்	ஆ 	மாதம்	க ைமயாக	உைழத் 	ேராவர்
என்ற	ெபயரிட்ட	ஆ 	சக்கர	எந்திரைன	உ வாக்கினர்.	இதில்	ஒ 	காெணாளி
படக்க வி,	அதற்கான	மின்	விளக் கள்	மற் ம்	மின்சார	மற் ம்	தகவல்	ெதாடர்
கம்பி	வடங்கைள	 ட் ம்	பிரித் ம்	விடக் ய	சாதனங்கள்
ெபா த்தப்பட் ந்தன.	பின்னர்	பல	க விகைள ம்	சாதனங்கைள ம்	சிறப்பாகத்
தயாரித் ப்	ெபா த்தினர்.	இைத	அ த்தளத்தில்	இறக்கிவிட் 	பார்ைவயிட ம்,
ேசாதைனகள்	ெசய்ய ம்	மற்ற	பல	பணிக க் ம்	பல	ஆண் கள்
பயன்ப த்தினர்.	
நாம்	 ந்ைதய	கட் ைரயில்	பார்த்த ேபால்	எந்திரன்கள்	ெதாழிற்சாைலயில்
பிறந்தைவ.	இ ப்பி ம்	ெதாழில் ட்பங்களில்	விைரவாக	ஏற்பட்ட



ன்ேனற்றங்களால்	ெதாழிற்சாைல	 ழ க் 	ெவளியில்	பல	ேசைவக க்
எந்திரன்கள்	வந் விட்டன.	இைவ	அ வ ப்பான,	இடர்மி ந்த,	அதிக	ேநரம்
எ க்கக் ய	மற் ம்	தி ம்பத்தி ம்பச்	ெசய்ய	ேவண் ய	ேவைலகைள	அயராமல்
ெசய்கின்றன.	
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ெதாழில்சார்	 ப் ர 	எந்திரன்கள்	(Industrial	Cleaning	Robots):	இைவ
ெதாழிற்சாைல	தளங்கள்,	கிடங் கள்,	அரங்கங்கள்,	அ வலகங்கள்,
சாைலகள்	ஆகியவற்ைற	 த்தம்	ெசய்யப்	பயன்ப கின்றன.	

பார்ைவயிடல்	எந்திரன்கள்	(Inspection	Robots):	மனிதரால்	உள்ேள	ெசன்
பார்க்கக்	க னமான	அல்ல 	அ க	சாத்தியமற்ற	ப திகளில்	நீங்கள்
பார்க்க	ேவண் மா?	அப்ப யானால்,	ஒ 	பார்ைவயிடல்	எந்திரன்	உங்க க் த்
ேதைவ.	 ழாய்கள்	மற் ம்	மத கள்,	 ரங்கக்	 ழாய்கள்,	வ ைள
ழாய்கள்,	மர	வீ களின்	கீழ்	உள்ள	இைடெவளிகள்	ஆகியவற்ைற

பார்ைவயிட் 	ஆய் 	ெசய்ய	இைவ	பயன்ப கின்றன.	

சரக் 	ைகயா ம்	எந்திரன்கள்	(Logistics	Robots):	கிடங் கள்	மற் ம்
பண்டக	சாைலகளில்	சரக் கைளக்	ைகயாள ம்,	அ க்கி	ைவக்க ம்,
எ த் க்	ெகா க்க ம்	இைவ	 க்கியமாகப்	பயன்ப கின்றன.	இவற்ைறத்
தானியங் 	வழிகாட்டப்பட்ட	வண் கள்	(Automated	Guided	Vehicles	–
AGV)	என் ம்	ெசால்கிறார்கள்.	இைவ	தைரயி ள்ள	ேகா கள்	அல்ல
கம்பிகைளப்	பின்ெதாட ம்.	ேர ேயா	அைலகள்,	காந்தங்கள்	அல்ல
சீெராளிகைள ம்	வழிெச த்த க் ப்	பயன்ப த்தலாம்.	 ைகப்படக்
க விகைள	ைவத் 	பார்ைவ	 லம்	ெசல் ம்	எந்திரன்க ம்	வந் 	விட்டன.	

வா க்ைகயாளர்	ேசைவ	எந்திரன்கள்:	ெப ம்பாலான	வா க்ைகயாளர்	ேசைவ
எந்திரன்கள்	ஒ 	ெபா ைளக்	கண் பி ப்பதில்	அல்ல 	பணிைய	நிைற
ெசய்வதில்	வா க்ைகயாளர்க க் 	உதவப்	பயன்ப த்தப்ப கின்றன.
சில்லைற	வணிகத்தில்	இைவ	சிறப் 	மற் ம்	பல்ெபா ள்	அங்கா களி ம்,
	வி ந்ேதாம்பல்	 ைறயி ம்	உத கின்றன.	

கள	எந்திரன்கள்	(Field	Robots):	இைவ	 ரங்கங்கள்,	கா கள்,
வயல்ெவளிகள்	ேபான்ற	கர ரடான	ப திகளில்	ேவைல	ெசய்ய	வல்லைவ.	
ேவளாண்	எந்திரன்கள்	(Agriculture	Robots):	ேவளாண்ைமயில்	ெபா வாக
அ வைட,	காய்	பழம்	ேபான்றவற்ைறப்	பறித்தல்,	கைளகள்	கட் ப்பா
ஆகியவற் க் 	எந்திரன்கள்	பயன்ப த்தப்ப கின்றன.	

கட் மான	எந்திரன்கள்	(Construction	Robots):	ெபா வாக	இந்த
எந்திரன்கள்	அபாயகரமான	மற் ம்	வ ந்தி	உைழக் ம்	பணிகைளச்



ெசய்கின்றன.	 க்கியமாக	இைவ	தகர்த்தல்	ேவைலக் ப்
பயன்ப த்தப்ப கின்றன.	உைடத்தல்,	ெநா க்கல்,	 ைள	ேபா தல்,
அள் தல்	ஆகிய	ேவைலக க் த்	ேதைவயான	ைக ைன	சாதனங்கள்
ெபா த்தப்பட் க் ம்.	இைவ	பார்த்தால்	வாளி	அகழி	(excavator)
ேபாலி க் ம்,	ஆனால்	ஓட் னர்	இ க்ைக	இ க்கா .	
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எந்திரனின்	உணர் களில்	மிக ம்	ெபா வான 	நகர் 	பற்றிய	உணர்வா ம்.
அதாவ 	தன்	ெசாந்த	இயக்கத்ைதக்	கண்காணிக் ம்	எந்திரனின்	திறன்.
இதற் 	ஒ 	எளிய	வ வைமப் 	 ைளயிட்ட	 றியாக்கி	சக்கரங்கைளப்	(encoder
wheels)	பயன்ப த் கிற .	சக்கரத்தின்	ஒ 	 றத்தில்	எல்.இ. 	(LED)
ஒளிர்கிற .	சக்கரத்தின்	ம றத்தில்	ஒ 	ஒளி ணரி	(optical	source-sensor)
அந்த	ஒளிக்கதிைரப்	ெப கிற .	

		

	

	

	

	

	

	

றியாக்கி	சக்கரங்கள்	மற் ம்	ஒளி ணரிகள்

எந்திரன்	ஒ 	 றிப்பிட்ட	 ரம்	நக ம்	ேபா ,	 ைளயிட்ட	சக்கரம்	 ற் வதால்
ஒளிைய	மைறக்கிற .	அ த் 	ெகாஞ்சம்	நகர்ந்தபின்	ஒளி	தி ம்ப ம்
ெதரியவ ம்.	கணினி	இம்மாதிரி	சக்கர	 ழற்சியின்	அ ப்பைடயில்	எவ்வள

ரம்	நகர்ந்த 	என்பைதக்	கணிப்பீ 	ெசய்ய	 ம்.	எ த் க்காட்டாக	உங்கள்
றியாக்கி	சக்கரத்தில்	சமமான	இைடெவளியில்	20	 ைளகள்	இ ந்தால்

ஒவ்ெவா 	 ைளக் ம்	சக்கரம்	18	பாைககள்	(360	பாைககைள	20	ஆல்
வ த் )	 ற்றிய 	என்பைதக்	 றிக்கிற .	அ த் 	சக்கரத்தின்	விட்டத்ைத



ைவத் 	எவ்வள 	 ரம்	நகர்ந்த 	என் ம்	கணக்கிடலாம்.	
இம்மாதிரி	 றியாக்கி	சக்கர ம்	ஒளி ணரி ம்	அதி	நவீனத்	ெதாழில் ட்பமல்ல.
உங்க ைடய	கணினி	 ட் யில்	உ ட் 	(mouse	scroll	wheel)	 ற் ம்	அளைவக்
கணிக்க	இைவேய	பயன்ப த்தப்ப கின்றன.	
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1.	 Scientific	American	

2.	 DroneBot	Workshop	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	எந்திரைன	நிரல்	எ தி	இயக் தல்	
எந்திரன்	ைகக் 	நிரல்	எ ம்	வைககள்.	கற்பித்தல்	பதக்கம்	(teach	pendant).
எந்திரைன	ைபதான்	ெமாழியில்	நிரல்	எ தி	இயக் தல்	ைகப்பயிற்சி.	ைதமிேயா	2
எந்திரனின்	இடக்	கட் ப்பா 	(Thymio	II	position	control)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.scientificamerican.com/article/three-mile-island-robots/
https://dronebotworkshop.com/robot-car-with-speed-sensors/
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ேதைவயான	இயக்கங்களின்	வைரயைறைய	 ன்னேர	ெகா த் விட்டால்
எந்திரன்	மனிதத்	தைலயீ 	இல்லாமல்	அவற்ைறச்	ெசய்ய	 ம்.	ஆனால்
	நமக் த்	ேதைவயான	ேவைல	ெசய் மா 	அைமப்ைப	அைடயாளம்	கண் 	மற் ம்
றிப்பிட் 	வ வைமத் 	 ன் ட் ேய	நிரல்	எ த	ேவண் ம்.	எ த் க்காட்டாக,

எ த் 	ைவத்தல்	(pick-and-place)	ேவைல	ெசய் ம்	எந்திரன்	ைக ைன
சாதனம்	(end	effector)	எந்தத்	ேதாற்ற	அைமவில்	இ க்க	ேவண் ம்	என் 	நாம்

	ெசய் 	நிரல்	எ த	ேவண் ம்.	
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நிரல்	எ ம்	வைகக க் 	எ த் க்காட்டாக	எந்திரன்	ைகையப்	(Robotic	Arm)
பார்ப்ேபாம்.	நாம்	 ன்னேர	பார்த்த 	ேபால	இ 	ெதாழில் ைறயில்	மிக ம்
பரவலாகப்	பயன்ப த்தப்ப கிற .	இதற் 	நாம்	பல	நிைலகளில்	நிரல்	எ தலாம்.	

ட் 	நிைல	நிரலாக்கம்:	எந்திரன்	ைகயில்	ஒவ்ெவா 	 ட் க் ம்	இயக்கம்,
நிைல	ஆகிய	அ ப்பைடச்	ெசயல்க க் 	நிரல்	எ தலாம்.	

பணி	நிைல	நிரலாக்கம்:	 ப்	பணிகைளேயா	அல்ல 	 ைணப்
பணிகைளேயா	ஒன்றன்பின்	ஒன்றாகச்	ெசய்யச்	ெசால்லலாம்.
எ த் க்காட்டாக,	சிவப் 	வண்ணம்	 	அ த் 	பல்லிைணப்	ெபட் ையத்
(gear	box)	ெதா .	

எந்திரன்	நிைல	நிரலாக்கம்:	உயர்	மட்டத்தில்	எந்திரனின்	நிைலகள்,	ேநாக்
நிைலகள்	மற் ம்,	ேதைவப்பட்டால்,	வீச் ப்	பாைதகள்	நிரலாக்கம்.	
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கற்பித்தல்	பதக்கம்

கற்பித்தல்	பதக்கம்	என்ப 	கம்பி	 லமாகேவா	அல்ல 	கம்பி	இல்லாமேலா
எந்திரைன	இயக்கவல்ல	ைகக்க வி.		X-Y-Z	திைசகளில்	எந்திரனின்	ைகைய
எவ்வள 	 ரம்	நகர்த்த	ேவண் ம்	என் 	நிரல்	எ வ 	க னமான	ேவைல.
கற்பித்தல்	பதக்கம்	 லம்	நாம்	ேதைவயான	 ரம்	நகர்த்தி	அைதப்	பதி
ெசய்ேதாம்	என்றால்	அைத	எந்திரன்	தி ப்பிச்	ெசய்ய	வல்ல .	அதாவ
ஒவ்ெவா 	அச்சி ம்	நாம்	நகர்த்திய	 ரங்கைளக்	கணக்கிட் ,	நாம்	நகர்த்திய
பாைதைய ம்	பார்த் 	நிரல்	உண்டாக் ம்.	பின்னர்	நமக் த்	ேதைவயான	ேபா
அந்த	நிரைல	ஓட் னால்	அைதேய	தி ம்பச்	ெசய் ம்.	
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எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	ெமன்ெபா ள்	ஏ ம்	நி வாமல்	பயிற்சி	ெபறலாம்	என	 ந்ைதய
கட் ைரயில்	பார்த்ேதாம்.	அவற்றில்	இ 	இரண்டாம்	பயிற்சி.	 தல்	பயிற்சிைய
ெசய்தபின்	இைதச்	ெசய்வ 	நன் .	

“Robot	Programming”	என்ற	இந்தப்	பயிற்சி	ஒ 	எந்திரைனத்	 ல்லியமாகக்
றிப்பிட்ட	இடத்திற் 	நகர்த் ம்	பயிற்சி.	 தலில்	எந்திரைனக்	கட் ப்ப த் ம்

நிரலில்	எவ்வா 	ேதைவயான	மாற்றங்கள்	ெசய் 	ேசமிப்ப 	என் 	கற் க்
ெகாள்ேவாம்.	ேம ம்	எந்திரைனத்	ெதாடக்க	இடத்தில்	ெகாண் 	ெசன் ,	நாம்
மாற்றி	அைமத்த	நிரல்ப 	ஓட் த்	ேதைவயான	இடத்ைதத்	 ல்லியமாகச்
ெசன்றைடகிறதா	என் 	பார்ப்ேபாம்.	

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


	ைதமிேயா	2	எந்திர ம்	இலக் ம்
	

ைதமிேயா	2	எந்திர ம்	இலக் ம்	

ல	நிரல்	ெதா ப்பிையத்	திறக்க ம்.	 ட் யின்	வல 	ெபாத்தாைன	அ த்தி
ேதான் ம்	பட் யலில்	“Edit	controller”	ேதர் 	ெசய்ய ம்.	எந்திரைனக்
கட் ப்ப த் ம்	 ல	நிரல்	ெதா ப்பியில்	திறக் ம்.	இ 	ஒ 	எளிய	ைபதான்	நிரல்.
நிரைலத்	தி த்த ம்:	7	ஆம்	வரியி ள்ள	மாறியின்	(variable)	மதிப்ைப	0
என்பதிலி ந் 	10	என் 	மாற்ற ம்.	உங்கள்	நிரைல	ேசமிக்க	Ctrl+S	ஐ
அ த்த ம்.	
“Play”	ெபாத்தாைன	அ த்தினால்	எந்திரன்	நிரலில்	 றிப்பிட்ட	 ரம்	ஒ ம்.
ெசயல்திறன்	தத்தலில்	உங்கள்	மதிப்ெபண்	பதி 	ெசய்யப்ப ம்.	அவர்கள்
ெகா த்த	இடத்தில்	 ல்லியமாக	நி த்தினால்	100	மதிப்ெபண்	கிைடக் ம்.
ைறந்த	மதிப்ெபண்	கிைடத்தால்	நிரலில்	மாற்றம்	ெசய் ,	ேசமித் 	தி ம்ப ம்

ஓட்டலாம்.	“Reset”	ெபாத்தாைன	அ த்தினால்	தி ம்ப ம்	பைழய	இடத்திலி ந்
ஓ ம்.	

ஓட் ப்	பார்க் ம்ேபா 	 ைனயத்தில்	சில	ெவளியீ கள்	வ ம்.	இ 	உங்கள்	நிரல்
சரியாக	ஓ கிறதா	என் 	நல்ல	பின் ட்டம்	ெகா க்கக் ம்.	க விப்பட்ைடயில்
“Console”	ேதர் 	ெசய் 	நீங்கள்	 ைனயத்ைதத்	திறந் 	இந்த	ெவளியீ கைளப்
பார்க்க	 ம்.	
�����	�������������
1.	 Staubli	RX-Paint	robotic	arm	teach	pendant	–	Wikipedia.	

2.	 RobotBenchmark	–	Online	Robot	Programming	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	 ட் ேவைல	எந்திரன்கள்	(Collaborative
Robots	or	Cobots)	
நம்	ேவைலக் த்	தக்க	நி வி	அைமத்தல்	எளி .	ெதாழிலாளர்	பா காப் க்காக
விைசப்	பின் ட்டம்	(force	feedback)	மற் ம்	ேமாதல்	தவிர்ப் 	(collision

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Teach_pendant.JPG
https://robotbenchmark.net/


avoidance)	ஆகிய	உள்ளார்ந்த	அம்சங்கைளக்	ெகாண் ள்ளன.	விைல ம்
ைற .	ஆகேவ	 ,	சி 	மற் ம்	ந த்தரத்	ெதாழில்	நி வனங்கள்	மதிப்பீ

ெசய்யலாம்.	
	

	



Robotics	6.	����������
�����������	(Collaborative

Robots	or	Cobots)
ெதாழில் ைற	எந்திரன்கள்	ெபா வாக	கனரக	இயந்திரங்கள்	வைகயில்
அடங் பைவ.	ேம ம்	இைவ	மிகத்	 ரிதமாக	இயங் பைவ.	ஆகேவ
பா காப் க்காக	ெதாழில் ைற	எந்திரன்கைளச்	 ற்றி	கம்பி	வைல	த ப்
ேபா வ 	வழக்கம்.	ெதாழிற்சாைலயில்	ேவைல	ெசய்பவர்கள்	தற்ெசயலாக
எந்திரன்களின்	அ கில்	ெசல்ல	ேநரிட்டால்	க ைமயான	விபத் கள்	நிகழக் ம்
என்பதாேலேய	இந்த	 ன்ெனச்சரிக்ைக	எ க்கப்ப கிற .	

சமீப	காலத்தில்	பார்ைவ	உட்பட	பல்ேவ 	உணரிகளில்	ஏற்பட் ள்ள	ெதாழில் ைற
ேமம்பா கள்	காரணமாக	 	வைகயான	ெதாழில்	 ைற	எந்திரன்கள்	சந்ைதக்
வந் ள்ளன.	இவற்ைற	வைல	கம்பிக் ப்	பின்னால்	தனிைமப்ப த்தி	ைவக்க
ேவண் ய	அவசியமில்ைல.	இைவ	எைடயில்	இேலசாக	இ ப்ப 	மட் மல்லாமல்
ெதாழிற்சாைலயில்	ேவைல	ெசய் ம்	ெதாழிலாளர்க க் 	உதவியாக
அவர்க க் 	அ கிேலேய	பா காப்பாக	ேவைல	ெசய்ய	வல்லைவ.	ஆனால்
ன்னதாக	இடர்	மதிப்பீ 	ெசய்வ 	அவசியம்.	

	

		

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	
ட் ேவைல	எந்திரன்

���	����������	����	������	��������	�����
ெபா வாகக்	கணினியில்	வன்ெபா ள்	மற் ம்	ெமன்ெபா ட்கைள	நி விய	பின்
அைமப் 	வ வாக்கம்	(configuration)	ெசய் ,	நமக் த்	ேதாதாக	சரி	ெசய் ,
பின்னர்	தான்	பயன்ப த்த	 ம்.	ெச கி	உடன்	பயன்ப த்தக் ய
ெமன்ெபா ள்	மற் ம்	மின்ன வியல்	சாதனங்கைள	ஆங்கிலத்தில்	plug-and-
play	என் 	 வர்.	
வழக்கமாகத்	ெதாழில் ைற	எந்திரன்கைள	நி வி	அைமக்க	சில	வாரங்கள்
ஆ ம்.	ஆனால்	இந்தக்	 ட் 	ேவைல	எந்திரன்கைள	 ைமயாக		plug-and-
play	என் 	ெசால்ல	 யா .	எனி ம்	சில	மணி	ேநரங்களில்	நி வி	அைமக்க
இய ம்.	நிரல்	எ தத்	ேதைவயில்ைல.	ைகக்கணினி	 லம்	அைமக்க	 ம்.
அல்ல 	 ட் 	ேவைல	எந்திரனின்	ைககைள	நமக் த்	ேதைவயானப 	சரி	ெசய்
ெகாள்ளலாம்.	ேவைல	மாறினால்	அதற் த்	த ந்தப 	எளிதில்	மாற்றி ம்
நி விக்ெகாள்ளலாம்.	
�������������������	�������������
ட் 	ேவைல	எந்திரன்கள்	ேவைல	ெசய்ைகயில்	ெதாழிலாளர்க க் 	இைட

ேநராமல்	இ ப்பதற்காக	அவற்ைறக்	கம்பிவைல	த ப்பில்	ைவக்க	ேவண் ய
ேதைவயில்ைல.	அவற்றால்	இைட கைள	உணர	 ம்.	மனிதர்கள்	அல்ல
மற்ற	இைட களில்	ேமாதைலத்	தவிர்க்க	ேவகத்ைத	 ைறத் க்	ெகாள்ள ம்
அல்ல 	தி ம்பிப்	பின்	பக்கம்	ெசல்ல ம்	 ம்.	 ட் 	ேவைல	எந்திரன்கள்
ெதாழிலாளர்	பா காப் க்காக	விைசப்	பின் ட்டம்	(force	feedback)	மற் ம்
ேமாதல்	தவிர்ப் 	(collision	avoidance)	ஆகிய	உள்ளார்ந்த	அம்சங்கைளக்
ெகாண் ள்ளன.	ேமாதக்	 ய	நிைலைய	 ன்னறிதல்	மற் ம்	ேமாதல்	தவிர்ப்



பற்றி	விவரமாக	அ த்த	கட் ைரயில்	காணலாம்.	
����	(force)	�������	����������	(torque)	�������	
தி விைசக்	ைகக் ற 	(torque	wrench)	பயன்ப த்தித்	ேதைவயான	அள
மட் ேம	தி விைச	ைவத் த்	தி வ 	உங்க க் 	ெதரிந்தி க்கலாம்.
இ ம்	ஒ 	மாதிரியான	தி விைச	உணரிதான்.	ஆனால்	 ல்லியம்	 ைற .
தி விைச	நாம்	அைமத்த	வரம் க் 	ேமல்	ெசன்றால்	பி ப்ைப	வி வித்
வி ம்.	
பல	ேவைலகளில்	ெதாழில் ைற	எந்திரன்க க் 		விைறப் த்தன்ைம	(rigidity)
ேதைவப்ப கிற .	ெதா த்தல்	ேபான்ற	ேவைலகளில்	ேதைவயான	 ல்லியத்ைத
அைடவதற் 	இ 	மிக ம்	அவசியமாகிற .	எனி ம்,	 ழ்நிைலயில்	ஒ
எதிர்பாராத	மாற்றேமா	அல்ல 	தடங்கேலா	ஏற்பட்டால்	அைத	எந்திரனால்	உணர

யா 	மற் ம்	அதற் 	ஏற்ப	தன்	இயக்கங்கைள	மாற்றிக்	ெகாள்ள	 யா .
இ 	எந்திரனியலில்	ஒ 	க னமான	பிரச்சிைனயா ம்.	
சான்றாக,	ஒ 	எந்திரன்	 ழல்தண்ைட	ஒ 	 ைளக் ள்	ெதா க்க	ேவண் ம்
என் 	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்.	பாகங்கள்	ேநரைமயாமல்	இ ந் 	எந்திரன்	அதிக
விைசையப்	பயன்ப த்தினால்	பாகங்கள்	ேசதமாகலாம்.	இேத	ெதா ப்ைப	ஒ
இயந்திரக்	ைகவிைனஞர்	ெசய்தால்	விைச	அதிகமாகத்	ேதைவப்ப ம்	ேபா
ஏேதா	சரியில்ைல	என் 	 ரிந் ெகாண் 	ேநரைமைவ	சரி	ெசய்வார்.	ஆனால்
எந்திரன்க க் 	இந்தப்	பின் ட்டம்	கிைடயா .	ெகா த்த	நகர்த்தல்கைள
ெகா த்த	ேவகத்தில்	நிரலில்	 றிய	ப 	ெசய்யக் யைவ.	ஆகேவ	இைத	உணர

யா .	
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எந்திர க் 	இந்த	உணர்ைவக்	ெகா க்கக் யைவ	விைச	மற் ம்	தி விைச
உணரிகள்.	நவீன	 ட் 	ேவைல	எந்திரன்களில்	இந்த	உணரிகள்	ெப ம்பா ம்
படத்தில்	கண்டவா 	ெபா த்தப்ப கின்றன.	இதற்கான	ேமம்பா 	ெசய்த
ெமன்ெபா ட்க ம்	உடன்	வ கின்றன.	சமீபத்தில்	உேலாக	ெவட் 	க வி
(machine	tool)	தயாரிப்பாளர்கள்	கண்காட்சியில்	இந்தியாவிேலேய
தயாரிக்கப்பட்ட	 ட் 	ேவைல	எந்திரன்	ெசயற்காட்சி	அளிக்கப்பட்டதாம்.	
��������	������
கணினித்	 ைறயில்	ஏற்பட் ள்ள	ேமம்பா கள்	காரணமாக	திறன்	வாய்ந்த
கணினிகள்	 ைறந்த	விைலயி ம்	சிறிய	அளவி ம்	கிைடக்கின்றன.	ேம ம்
எந்திரனியலில்	சமீபத்தில்	ஏற்பட்ட	ேமம்பா களால்	இந்தக்	 ட் 	ேவைல
எந்திரன்கள்	 ைறந்த	விைலயில்	கிைடக்கின்றன.	ேமற்கத்திய	நா களில்	ஒ
ெதாழில் ைற	எந்திரன்	வாங்கி	நி வித்	தயார்	ெசய்ய	ஒ 	ெதாழிலாள க்
இரண் 	வ டம்	ெகா க் ம்	சம்பளம்	அள 	 தலீ 	ெசய்ய	ேநரி ம்	என்
த் மதிப்பாகச்	ெசால்கிறார்கள்.	ஆனால்	 ட் 	ேவைல	எந்திரன்க க் 	இதில்
ன்றில்	ஒ 	பங் தான்	 தலீ 	ேதைவப்ப ம்ேபால்	ெதரிகிற .	 ஜராத்

மாநிலத்தில்	ெநச 	இயந்திரம்	தயாரிக் ம்	ஒ 	சி 	நி வனத்தார்	 ட் 	ேவைல
எந்திரன்	வாங்கி	நி வி	இயக் வதால்	எம்மாதிரிப்	பயன்	கிைடக்கிற 	என்
இந்தக்	காெணாளியில்	விளக் கிறார்கள்.	ஆகேவ	 ,	சி 	மற் ம்	ந த்தரத்
ெதாழில்	நி வனங்கள்	 ட் ேவைல	எந்திரன்கைள	தங்கள்	ேவைலக் 	ஆ மா
என் 	மதிப்பீ 	ெசய்யலாம்.	
�����	�������������
1.	 LBR	iiwa	specifically	designed	by	Kuka	Robotics	company	to	work

with	humans	–	Wikipedia	

2.	 Photonics	Media	–	NORA	BERECZKI,	OPTOFORCE	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	ேமாதல்	தவிர்ப் 	(Collision	Avoidance)	
ப்ைரெடன்ெபர்க்	வண் 	(Braitenberg	vehicle)	என்ற	எளிைமயான	இைட
தவிர்ப் 	(obstacle	avoidance)	நிரல்	எ ம்	விைனச்சரம்.	பலவைக	ெந ங்கைம
உணரிகள்	(Proximity	sensors).	இைட 	தவிர்ப் 	ைகப்பயிற்சி.	

றிப் :	அ த்த	கட் ைரயில்	வ ம்	ைகப்பயிற்சிைய	ெசய் 	பார்க்க	ைபத்தான்

https://www.youtube.com/watch?v=0TEVfnPkEsA
https://www.youtube.com/watch?v=0TEVfnPkEsA
https://www.youtube.com/watch?v=0TEVfnPkEsA
https://www.youtube.com/watch?v=5HOP-XIusqs
https://www.youtube.com/watch?v=5HOP-XIusqs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rob�tica_col�laborativa#/media/File:Innorobo_2015_-_Kuka_Robotics.JPG
https://www.photonics.com/Articles/ForceTorque_Sensors_Expand_Robotic_Capabilities/a63234


நிரல்ெமாழி	ஓரள 	ெதரிந்தி க்க	ேவண் ம்.	
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��������������	�����	(Braitenberg	vehicle)	
ப்ைரெடன்ெபர்க்	வண் 	என்ப 	இத்தாலியக்	கணினி	வல் நர்	வாலண் ேனா
ப்ைரெடன்ெபர்க்	ஒ 	சிந்தைனப்	பரிேசாதைனயில்	உ வாக்கிய	க த் .
இைட கள்	உள்ள	 ழலில்	உணரிகளின்	உதவி டன்	வண் 	தன்னியக்கமாகச்
ெசல்ல	இ 	அ ப்பைடயாக	உள்ள .	ஆகேவ	இ 	எளிைமயான	இைட
தவிர்ப் 	(obstacle	avoidance)	நிரல்	எ ம்	விைனச்சரமாகப்	(algorithm)
பயன்ப கிற .	

இதன்	எளிைமயான	அைமவில்	மின்கலம்	(photo	cell)	ேபான்ற	சாதாரணமான
உணரிகைள	ேநர யாக	சக்கரங்க டன்	இைணக்கலாம்.	ஒவ்ெவா 	சக்கர ம்
	தனி	மின்விைச	 லம்	ேநர யாக	இயக்கப்படேவண் ம்.	எனேவ	உணரியிலி ந்
சமிக்ைஞகள்	கிைடத்த டன்	சக்கரம்	உடன யாக	அதன்ப 	இயங் ம்.	நாம்
ன்ெனா 	கட் ைரயில்	பார்த்த	உணர்,	ெசய்	என்ற	எதிர்விைன	(reactive)	 ைற

எந்திரனியல்	க த்தியைல	(paradigm)	நிைன ங்கள்.	இ 	எளிைமயான
விைனச்சரமாக	இ ப்பி ம்	இதன்ப 	வண் 	ெசல்வைதப்	பார்த்தால்	மிக ம்
சிக்கலானதாக	மட் மல்ல	அறிவார்ந்ததாகக்	 டத்	ேதான்றக் ம்.	
���������	����	(Proximity	sensor)	
ெந ங்கைம	உணரி	என்ப 	ேநர யாகத்	ெதாடாமல்	அ கி ள்ள	ெபா ட்களின்
இ ப்ைபக்	கண்டறி ம்	உணரி	ஆ ம்.	ெந ங்கைம	உணரி	ெப ம்பா ம்	ஒ
மின்காந்தப் லம்	அல்ல 	மின்காந்தக்	கதிர்வீச்ைச	(அகச்சிவப் 	ேபான்ற)
உமிழ்கிற .	அந்தப்	 லத்தில்	அல்ல 	தி ம்பி	வ ம்	சமிக்ைஞயில்	மாற்றங்கள்
உள்ளனவா	என் 	சரி	பார்க்கிற .	

எந்தப்	ெபா ைள	உணர	 யற்சிக்கிேறாேமா	அைத	ெந ங்கைம	உணரியின்
இலக் 	என் 	ெசால்லலாம்.	அந்த	இலக்கின்	தன்ைமையப்	ெபா த் 	ெவவ்ேவ
உணரிகைளப்	பயன்ப த்த	ேவண் யி க்கலாம்.	சான்றாக	இலக் 	ெநகிழியாக
இ ந்தால்	மின்ேதக்கி	(capacitive)	அல்ல 	ஒளிமின்	உணரிைய ம்	அ
உேலாகமாக	இ ந்தால்	மின்	 ண்டல்	(inductive)	உணரிைய ம்
பயன்ப த்தலாம்.	

http://www.kaniyam.com/a-little-theory-and-a-little-hands-on-practice/
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திறன்ேபசிகளில்	உள்ள	ஒளியியலில்	ேவைல	ெசய் ம்	ெந ங்கைம	உணரி

	

ஒளியியல்	உணரிகள்	ஒவ்ெவா 	திறன்ேபசிக் ம்	ெதாடக்கத்திலி ந்ேத	ஒ
அவசியமான	ப தியாக	இ க்கின்றன.	பயனர்கள்	ேப வதற்காக	திறன்	ேபசிைய
தங்கள்	கா க்க கில்	ெகாண் 	ெசன்ற டன்	திைரைய	அைணக்க ம்	மற் ம்
ெதா தல்	ெசயல்பாட்ைட	ெசயலிழக்க ம்	இ 	வழி	ெசய்கிற .	

�������	���������	(Obstacle	Avoidance)	
றிப் :	இந்தக்	கட் ைரயில்	உள்ள	ைகப்பயிற்சிைய	ெசய் 	பார்க்க	ைபதான்

நிரல்ெமாழி	ஓரள 	ெதரிந்தி க்க	ேவண் ம்.	க னமாக	இ ந்தா ம்	 யற்சி
ெசய் 	பா ங்கள்.	ேம ம்	கற் க்ெகாள்ள	இ 	உங்கைள	ஊக் விக் ம்.	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	 தல்	இரண் 	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	ைபதான்	நிரலாக்க	ெமாழிையப்	பயன்ப த்தி,	ைதமிேயா	2	எந்திர க்
இைட கைளத்	தவிர்ப்பதில்	திறம்பட	ெசயல்ப ம்	ப ைறகைள
உ வாக் வேத	இந்தப்	பயிற்சியின்	ேநாக்கமா ம்.		இந்தப்	ேபாட் யில்	சிறந்த
ெசயல்திறன்	 மார்	36	ெநா கள்	ஆ ம்.	நீங்கள்	இைத	மீற	 மா	அல்ல

https://robotbenchmark.net/
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இதற் 	மிக	அ கில்	ெந ங்க	 மா	என்ப தான்	சவால்.	
	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
இைட 	தவிர்ப்

அைறயின்	எதிர்ச்	 வைர	 யவைர	விைரவாக	எந்திரன்	அைடய	ேவண் ம்.
அேத	ேநரத்தில்	தைடகள்	அைனத்ைத ம்	தவிர்க்க	ேவண் ம்.	இைட கள்
ஒவ்ெவா 	ஓட்டத்தி ம்	சீரற்ற	வைகயில்	மாற்றி	அைமக்கப்ப ம்.	 ந்ைதய
ஓட்டங்களில்	பார்த்த	இடர்கைள	அ த்த	ஓட்டங்களில்	பயன்ப த்தாமலி க்கேவ
இந்த	 க்தி.	அைறயி ள்ள	எந்த	ஒ 	இைட 	ேம ம்	ேமாதினால்	அ
பணிைய	 ப்பதில்	உடன யாகக்	ேதால்வியைடந்ததாகக்	க தப்ப கிற .	



ேநரத்ைத	எவ்வா 	 ைறப்ப ?	ேவகத்ைத	அதிகப்ப த்தலாம்.	ஆனால்	அதிக
ேவகத்தில்	தைடகள்	ேமல்	ேமாதக் ய	இடர்	அதிகமாகிற .	ஆகேவ	அதற் த்
த ந்தாற்ேபால்	உணரிகளின்	ெசயல்பாட்ைடச்	சரி	ெசய்ய	ேவண் ம்.	
ேம ம்	நம்	இலக் 	எந்தத்	திைசயில்	இ க்கிற 	என் 	நமக் த்	ெதளிவாகத்
ெதரியாவிட்டால்	நாம்	திைச	த மாறி	உள்ேளேய	 ற்றிக்	ெகாண் க்கக்	 ம்.
ஆகேவ	ைதமிேயா	2	எந்திரனில்	ஒ 	திைசகாட் 	ெபா த்தப்பட் ள்ள .
இ ப்பி ம்	ெகா க்கப்பட்ட	நிரலில்	இைத	எவ்வா 	பயன்ப த் வ 	என்
ெசால்லவில்ைல.	திைசகாட் க்கான	 க் 	நிரல்	தனியாகக்
ெகா க்கப்பட் ள்ள .	இைத	நீங்கள்	ேதைவயானப 	ேசர்த் க்	ெகாள்ளலாம்.
திைசகாட் 	சாதனத்தின்	 	ஆவணங்க க்கான	இைணப் ம்
ெகா க்கப்பட் ள்ள .	

�����	�������������
1.	 The	optical	proximity	sensor	of	a	smartphone	by	Pancho507	–

Wikimedia	Commons	

2.	 RobotBenchmark	–	Obstacle	Avoidance	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	நகர் 	திட்டமிடல்	(Motion	planning)	
எந்திரன்	நகர் 	வைககள்.	தனித்தனியாக	ெச த்தப்ப ம்	சக்கர	எந்திரன்
(Differential	wheeled	robot).	நகர் 	திட்டமிடல்.	ச ரப்	பாைதையப்	பின்பற் தல்
ைகப்பயிற்சி.	
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Robotics	8.	������
����������	(Motion	planning)

	

��������	������	������
சக்கர	எந்திரன்கள்:	நாம்	பயிற்சிகளில்	பார்க் ம்	ைதமிேயா	2	ேபான்ற	பல
பயிற்சி	எந்திரன்கள்	சக்கர	வைகேய.	
ழல்ெநறிப்	பட்ைட	எந்திரன்கள்:	கவச	வாகனம்	(military	tank)	ேபான்ற
ழல்ெநறிப்	பட்ைடகளில்	(tracks)	நிைலயாக	நிற்க ம்,	கர ரடான
லங்களில்	நகர ம்	இைவேய	சிறந்தைவ.	பரவலாக	விற்கப்ப ம்	ெலேகா
ைமண்ட்ஸ்டார்ம்ஸ்	மற் ம்	 ஸ்ட்	பயிற்சி	எந்திரன்	ெதா ப் கள்	 ழல்ெநறிப்
பட்ைடகள்	ெகாண்டைவ.	
நடக் ம்	எந்திரன்கள்:	ப க்கட் களில்	ஏ வ 	நடக் ம்	எந்திரன்களால்தான்

ம்.	ஆர்க்பாட் க்ஸ்	ெஹக்ஸி	(ArcBotics	–	Hexy)	என்ற	நடக் ம்	பயிற்சி
எந்திரன்	ெதா ப் 	பற்றி	பின்ெனா 	கட் ைரயில்	விவரமாகப்	பார்ப்ேபாம்.	

�����������	��������������	����������	������
��������	(Differential	wheeled	robot)	

	

	

	

	



	

	

	

	
தனித்தனியாக	ெச த்தப்ப ம்	இரண் 	சக்கரங்கள்	(two	separately	driven	wheels)	மற் ம்	தி ம் ம்

உடேனா 	சக்கரம்	(swivel	caster)	

ெப ம்பாலான	எந்திரன்கள்	கார்	ேபால	ஓ வதில்ைல.	இரண் 	 க்கிய
சக்கரங்கள்	உண் ,	ஒவ்ெவா 	சக்கரத் க் ம்	தனித்தனியான	ேமாட்டார்	உண் .
ன்றாவ 	தி ம் ம்	சக்கரம்	எந்திரன்	சாய்ந் விடாமலி க்க	பின் றத்தில்

உடேனா யாக	இ க் ம்.	அ வலகங்களில்	நாற்காலிகளின்	கால்களில்	நீங்கள்
தி ம் ம்	சக்கரம்	பார்த்தி க்கலாம்.	
இ 	சக்கரங்க ம்	ஒேர	ேவகத்தில்	ஒேர	திைசயில்	 ழன்றால்	எந்திரன்
ேநர்ேகாட் ல்	 ன்ேனாக்கிேயா	அல்ல 	பின்ேனாக்கிேயா	ஓ ம்.	இ
சக்கரங்க ம்	ஒேர	ேவகத்தில்	ஆனால்	ஒன் க்ெகான் 	எதிர்	திைசயில்
ழன்றால்	எந்திரன்	நகரா ,	ஆனால்	இ ந்த	இடத்திேலேய	தி ம்பிக்

ெகாண் க் ம்.	
இம்மாதிரி	எந்திரன்கைளக்	ெகா த்த	இலக்ைக	ேநாக்கி	நகர்த்த	நிரல்	எ வ
எளி .	இலக்ைக	ேநாக்கித்	ேதைவயான	ேகாணம்	இ ந்த	இடத்திேலேய	தி ம்பி
பின்னர்	ேநர்ேகாட் ல்	இலக்ைக	அைடய	 ம்.	

������	����������
நகர் 	திட்டமிட க் 	நாம்	நல்லெதா 	விைனச்சரம்	உ வாக்க	ேவண் ம்.
இைதேய	வழிெச த்தல்	 திர்	அல்ல 	பியாேனா	நகர்த்தல்	 திர்	என் ம்	 வர்.
ெகா த்த	இடத்தில்	இ ந்த	ெகா த்த	விதி ைறகள்ப 	இலக்ைக	அைட ம்
வழிையத்	 ைணப்	பிரி களாகப்	பிரிக் ம்	திட்டம்	தயார்	ெசய்வைத	நகர்
திட்டமிடல்	என் 	 கிேறாம்.	இைட கைளத்	தவிர்க்க	ேவண் ம்,
தைரயிலிட்ட	ேகாட் ன்	ேமல்தான்	ெசல்ல	ேவண் ம்	அல்ல 	 வைர	ஒட் ச்	ெசல்ல
ேவண் ம்	என் 	பல	மாதிரியான	விதி ைறகள்	இ க்கலாம்.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
இலக்ைக	அைட ம்	வழி	திட்டமிடல்

எ த் க்காட்டாக	நம்	எந்திரன்	ஒ 	கட்டடத் க் ள்	ஒ 	இலக்ைகச்	ெசன்றைடய
ேவண் ம்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்.	வழியில்	 வரில்	ேமாதாம ம்
ப க்கட் களில்	கவிந் 	விழாம ம்	எந்தப்	பாைதயில்	ேநர்ேகாட் ல்	ெசன் 	எந்த
இடத்தில்	நின் 	எவ்வள 	பாைககள்	தி ம்பி	எப்ப ச்	ெசன்றைடவ 	என் 	நம்
விைனச்சரம்	 தலில்	கணித் க்	ெகாள் ம்.	அ த்த	இவற்ைற	சக்கரங்களின்
ழல்ேவகமாக	மாற்றி	ஆைணகைள	ேநர யாகச்	சக்கரங்க க் 	அ ப் ம்.	



������	��������	������������
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	இரண் 	மீட்டர்	பக்கம்	உள்ள	ச ரப்	பாைதைய	நம் ைடய	எந்திரனால்
ரிதமாக ம்	 ல்லியமாக ம்	பின்பற்ற	ைவப்பேத	இந்த	சவால்.	

	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


	
எந்திரன்	ச ரப்	பாைதையப்	பின்பற் தல்

	

ச ரத்தின்	ஒவ்ெவா 	பக்கத்திற் ம்	 ன் 	அள க்கைள	அ ப்பைடயாக
ைவத் 	ெசயல்திறைனக்	கணக்கி கிற .	 தலில்	ச ரப்	பாைதக் 	எவ்வள
ெந ங்கிச்	ெசன்ற ,	இரண்டாவ 	எவ்வள 	 ரிதமாகச்	ெசன்ற ,	 ன்றாவ
அந்தப்	பக்கத்தின்	இலக் க் 	எவ்வள 	அ கில்	ெந ங்கி	வந்த .	இவற்றில்
ேநரத் க் 	இரண் 	பங் 	எைட ம்	மற்ற	இரண் க் ம்	ஒ 	பங் 	எைட ம்
ைவத் 	எைடயிட்ட	சராசரிையக்	(weighted	average)	கணக்கி கிற .	

இந்த	எந்திரனின்	சக்கரங்களில்	நகர்ந்த	 ரம்	அளவி ம்	உணரிகள்	உண் .
இைத	ைவத் 	நகர்ந்த	 ரத்ைதத்	 ல்லியமாகக்	கணக்கிட் 	நி த்தினால்	நாம்
அதிக	மதிப்ெபண்	ெபற	 ம்.	
�����	�������������
1.	 Three	wheeled	differential	steering	by	Patrik	–	Wikimedia	Commons	

2.	 A	path	through	configuration	space	using	a	road	map	by	Simeon87	–
Wikimedia	Commons	

3.	 RobotBenchmark	–	Square	Path	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	 க்க	மானி	(Accelerometer)	
உங்கள்	திறன்	ேபசியில்	 க்க	மானி	ெசய் ம்	ேவைலகள்.	இ-பக்	(E-puck)	கல்வி
எந்திரன்.	திறந்த	வன்ெபா ள்	(open	hardware).	தைலகீழ்	ஊசல்	(Inverted
Pendulum)	ைகப்பயிற்சி.	
	

	

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tanklike.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motion_planning_configuration_space_road_map_path.svg
https://robotbenchmark.net/


Robotics	9.	�������	����
(Accelerometer)

	

உங்கள்	திறன்	ேபசிைய	நீளவாட்டத்தில்	இ ந் 	அகலவாட்டத்திற் த்
தி ப் கிறீர்கள்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்.	நீங்கள்	பார்த் க்	ெகாண் க் ம்
காெணாளிேயா	அல்ல 	நீங்கள்	பயன்ப த்திக்	ெகாண் க் ம்	ெசயலிேயா
நீளவாட்டத்தில்	இ ந் 	அகலவாட்டத்திற் த்	தி ம் கிற 	அல்லவா?	இதன்
பின்னால்	இ ப்ப 	தான்	 க்கமானி.	உங்கள்	ேதகப்	பயிற்சிைய	அளவி ம்
ெசயலிகள்	நீங்கள்	எ க் ம்	தப்ப கைள	எண்ணிக்	காட் ம்.	மற் ம்	சில
வண் ேயாட் ம்	ெசயலிகள்	உங்கள்	வண் 	ெசல் ம்	ேவகத்ைத ம்	காட் ம்.
இைவ	யா ேம	 க்க	மானிகளால்	நைடெப கின்றன.	

�-���	(E-puck)	�����	��������	
அ த் 	வ ம்	பயிற்சியில்	இந்த	எந்திரைனேய	பயன்ப த்தப்	ேபாகிறீர்கள்.
ெதாடக்கத்தில்	இ 	கல்வியில்	பயன்ப ம்	எந்திரனாகேவ	வ வைமத்
ெவளியிடப்பட்ட .	இ 	ஒ 	திறந்த	வன்ெபா ள்	ஆ ம்.	ஆகேவ	இ 	பல
நி வனங்களால்	உ வாக்கி	விற்பைன	ெசய்யப்ப கிற .	இதன்விைளவாக	இேத
ேபான்ற	அம்சங்கைளக்	ெகாண்ட	வணிக	எந்திரன்கைள	விட	இதன்	விைல
ைறவாக	உள்ள .	ஆகேவ	இைத	அறிவியலாளர்கள்	ஆராய்ச்சிக் ம்	பரவலாகப்

பயன்ப த் கிறார்கள்.	

https://en.wikipedia.org/wiki/E-puck_mobile_robot
https://en.wikipedia.org/wiki/E-puck_mobile_robot


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
இ-பக்	கல்வி	எந்திரன்	

������	����������	(open	hardware)	
திறந்த	அல்ல 	திறந்த	 ல	வன்ெபா ள்	என்றால்	என்ன?	ஒ 	ெபா ளின்
வ வைமப் த்	தரவைர கள்	எல்லாம்	ெவளியிடப்பட் ள்ளன	என் 	ைவத் க்
ெகாள்ேவாம்.	அதன்	திட்டங்கள்	(schematics),	நீலப்	ப வங்கள்	(blueprints),
தர்க்க	வ வைமப் கள்	(logic	designs),	கணினி	உதவி	வ வைமப் 	(CAD)
வைரபடங்கள்,	ேகாப் கள்	ேபான்ற	“ லக்	 றியீ கள்”	யாவ க் ம்	கிைடக் ம்.
இவற்ைற	அ மதிக்கப்பட்ட	உரிமங்களின்	கீழ்	எவ ம்	மாற்றலாம்	அல்ல
விரிவாக்கலாம்.	அந்தப்	ெபா ளின்	பாகங்க க்கான	 விவர ம்
ெவளியிடப்ப வதால்	பல	நி வனங்க ம்	தனி	நபர்க ம்	அந்தப்	ெபா ைளத்
தயார்	ெசய் 	விற்பைன	ெசய்யலாம்.	

�������	����	(Inverted	Pendulum)	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	ஒ 	இ-பக்	எந்திரைன	ைவத் 	ஒ 	 னியில்	எைட	ைவத்த	 ச்சிைய
பக்கவாட் ல்	சாய்ந் 	விழாமல்	 ந்தவைர	ெசங் த்தாக	நி த் வ 	தான்
இந்த	சவால்.	இந்த	 னியில்	எைட	ைவத்த	 ச்சிையத்தான்	தைலகீழ்	ஊசல்
என் 	ெசால்கிறார்கள்.	
	

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


		

	

	

	

	

	

	

	

	

தைலகீழ்	ஊசைல	சமன்	ெசய்ய	 ய ம்	இ-பக்	எந்திரன்	

	

கம்பங் த்தா கள்	ஒ 	 ச்சிைய	விரல்	 னியில்	ெசங் த்தாக	நி த்தி
ெந ேநரம்	சமன்	ெசய்வைத	நீங்கள்	பார்த்தி ப்பீர்கள்.	அேத	ேவைலையச்	ெசய்ய
ஒ 	சக்கர	எந்திர க் 	ைபதான்	ெமாழியில்	நிரல்	எ வேத	இந்தப்	பயிற்சியின்
ேநாக்கம்.	பாவைனயின்ேபா 	சில	சீரற்ற	நிைல ைல 	விைசகள்	(random
perturbation	forces)	ஊசலின்	ேமல்	தரப்ப ம்.	ேநரம்	ஆக	ஆக	நிைல ைல
விைசயின்	அள 	அதிகமா ம்.	இவற்ைற	உங்கள்	நிரலால்	அதிக	ேநரம்	சமாளிக்க

ந்தால்	அதிக	மதிப்ெபண்	ெபற	 ம்.	
�����	�������������
1.	 Photo	of	the	e-puck	mobile	robot	by	Stéphane	Magnenat	–

Wikipedia	

2.	 RobotBenchmark	–	Inverted	Pendulum	

https://en.wikipedia.org/wiki/E-puck_mobile_robot#/media/File:E-puck-mobile-robot-photo.jpg
https://robotbenchmark.net/


இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	எந்திரன்	ைக	(Robotic	Arm)	
வி 	நிைலகள்	(Degrees	of	freedom).	எந்திரன்	ைக ைன	சாதனங்கள்	(End
Effectors	or	End	Of	Arm	Tooling	–	EOAT).	எ த் 	ைவத்தல்	(Pick	And
Place).	

	

	

	

	

	

	

	

	



Robotics	10.	��������	��	(Robotic
Arm)

	

����	�������	(Degrees	of	freedom)	
வி 	நிைலகள்	என்றால்	என்ன?	எந்திரன்	ைகயில்	ஒவ்ெவா 	 ட் ம்	ஒ 	வி
நிைல	என் 	ெசால்லலாம்.	அதாவ 	எந்திரன்	ைக	வைளய,	 ழள	அல்ல
ன்பின்	நகரக் ய	இடம்.	எந்திரன்	ைககளில்	 ட் கள்	வழக்கமாகத்	ெதாடர்
ைறயில்தான்	(serial)	இ க் ம்.	தற்ேபா 	இைண	 ைறயி ம்	(parallel)
ட் கள்	ைவத் 	சில	எந்திரன்கள்	வ கின்றன.	ெதாடர்	 ைற	 ட் 	எந்திரன்

ைககளில்	எத்தைன	இயக்கிகள்	உள்ளன	என் 	எண்ணினால்	அ தான்	வி
நிைலகள்	எண்ணிக்ைக.	
ேவ விதமாகச்	ெசால்லப்ேபானால்	தனித்தனியாகச்	சார்பின்றி
கட் ப்ப த்தக் ய	(independently	controllable)	இயக்கங்கைள	வி
நிைலகள்	என் 	 றலாம்.	
�����	�����������	�������	���������������?	
	

	

	

	

	



	

	

	

	
இரண் 	மற் ம்	 ன் 	வி நிைலகள்

	

எ த் க்காட்டாக,	இட பக்கப்	படத்தி ள்ள	வண் கள்	 ன் ம்	பின் ம்	ேபாக
ம்	மற் ம்	பக்கவாட்டாக	இட ம்	வல ம்	ேபாக	 ம்	என் 	ைவத் க்

ெகாள்ேவாம்.	இவற் க் 	இரண் 	வி நிைலகள்	உள்ளன	என் 	ெசால்ேவாம்.
வல ைகப்	பக்கம்	உள்ள	படத்தில்	உள்ள	வண் கள்	இைவ	தவிர	ேமற்ெகாண்
ேதைவயான	ேகாணங்களில்	தி ம்ப ம்	 ம்	என் 	ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.
இவற் க் 	 ன் 	வி நிைலகள்	உள்ளன	என் 	ெசால்ேவாம்.	நம்மால்	நிரலில்
இந்த	 ன்ைற ம்	தனித்தனியாகக்	கட் ப்ப த்த	 ம்.	
��������	������	���������	(End	Effectors	or	End	Of	Arm
Tooling	–	EOAT)	
ெவற்றிடப்	பி ப்பி	(Vacuum	gripper)	அதன்	ேவைலக் த்	த ந்தாற்ேபால்
மாற்றக் ய	ெநகிழ் த்தன்ைமயால்	உற்பத்தியில்	நிைலயானதாக	உள்ள .
ெபா ட்கைளப்	பி த் த்	 க்க	இந்த	வைகயான	எந்திரன்	பி ப்பி	ஒ 	ரப்பர்
அல்ல 	பாலி ரிதின்	உறிஞ் ம்	கிண்ணத்ைதப்	பயன்ப த் கிற .	

நீர த்தப்	பி ப்பி	(Hydraulic	gripper)	மிக ம்	பலம்	வழங் கிற .	ஆகேவ	அதிக
அளவிலான	விைச	ேதைவப்ப ம்	ேவைலக க் 	அ க்க
பயன்ப த்தப்ப கிற .	2000	psi	வைர	வழங்கக் ய	ஏற்றிகளிலி ந் 	(pump)
இந்த	எந்திரன்	பி ப்பிக க் 	அந்த	அள க் 	பலம்	கிைடக்கிற .	

இவற்றின்	கச்சிதமான	அள 	மற் ம்	ேலசான	எைட	காரணமாக	காற்ற த்தப்
பி ப்பிகள்	(Pneumatic	grippers)	பிரபலமானைவ.	உற்பத்தித்	 ைறயில்	இவற்ைற
எளிதாக	எந்திரங்க க் 	இைடயில்	உள்ள	இ க்கமான	இடங்களில்	ெபா த்த

ம்.	

மின்காந்தப்	பி ப்பிகள்	(Electromagnetic	grippers)	ேநர்மின்	சக்திையப்
பயன்ப த் கின்றன.	இவற்ைறக்	கட் ப்ப த் வ ம்	எளி ,	பி ப்பியிலி ந்
பாகத்ைத	வி விப்ப ம்	எளி .	

�������	�������	(Pick	And	Place)	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய	தளத்தில்	நாம்

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ 	நன் .	 கா
(Kuka)	நி வனத்தின்	 பாட்	(youBot)	என்ற	சக்கர	எந்திரைனப்	பயன்ப த்தி
ெச த் ப்	பட்ைடயிலி ந் 	(conveyor	belt)	ஒ 	கனச ரத்ைத	எ த்
அதற்கான	ெபட் யில்	ைவப்ப தான்	இந்தப்	பயிற்சியின்	 றிக்ேகாள்.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
கா	 பாட்	சக்கர	எந்திரன்	ைக	–	எ த் 	ைவத்தல்

	

க்கிய	திறன்	அளவிடல்	என்னெவன்றால்	பச்ைச	கனச ரத்ைத	எ த் 	வண்
மீ 	உள்ள	ெபட் யில்	காலியாக	உள்ள	இடத்தில்	ைவக்க	எந்திரன்
எ த் க்ெகாள் ம்	ேநரம்	தான்.	ெச த் ப்	பட்ைட	ஓடத்	ெதாடங்கிய டன்
காலக்கணிப்பி	ஓடத் வங் ம்.	கனச ரத்ைதப்	ெபட் யில்	ைவத்த டன்
நின் வி ம்.	உடன்	இதற் 	ெமாத்தமாக	எ த்த	ேநரம்	பதி 	ெசய்யப்ப ம்.	



ைபதான்	நிரலாக்க	ெமாழிையப்	பயன்ப த்தி	ெசயல்திறைன	ேமம்ப த் வ
எப்ப ?	ெசயல்ப த் ம்	ேநரம்	 ைறக்க	பல்ேவ 	உத்திகள்	உள்ளன.
எ த் க்காட்டாக,	நீங்கள்	வண் யின்	ேவகத்ைத	அதிகரிக்கலாம்,
ப நிைலகளின்	ேநரத்ைதக்	 ைறக்க	வழி	பார்க்கலாம்,	மற் ம்	இயக்கங்கைள
இைணயாகச்	ெசய்யலாம்.	அதாவ 	வண் 	ஓ 	நின்ற	பின்தான்	ைகையத்
தி ப் வ 	என் 	இல்லாமல்	வண் 	ஓ ம்	ேபாேத	ைகையத்	தி ப்பலாம்.	
�����	�������������
1.	 J-C.	Latombe.	Robot	Motion	Planning	–	Carnegie	Mellon	University	

2.	 RobotBenchmark	–	Pick	And	Place	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	 திர்பாைதக் 	விைட	கா தல்	(Maze
solving)	
ட் 	சந் கைள	நிரப் தல்	(dead-end	filling).	ஆழம்- தல்	ேதடல்	(Depth-first

Search).	அகலம்- தல்	ேதடல்	(Breadth-first	search).	ஸ்டார்	வார்ஸ்	(Star
Wars)	படங்களில்	வ ம்	ஒ 	எந்திரன்	பாத்திரம்	பிபி-8.	 ழியிலி ந் 	தப்பித்தல்.	

https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15381-s07/www/slides/020807motion.pdf
https://robotbenchmark.net/


Robotics	11.
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�������	(Maze	solving)
	

ஒ 	எந்திரன்	தன்னியக்கமாக	 திர்	பாைதயில்	இ ந் 	ெவளிேய ம்	வழிையக்
கண் பி ப்பைதத்தான்	 திர்பாைதக் த்	தீர் 	காண்ப 	என்கிேறாம்.	சீரற்ற	 ட்
(random	mouse),	 வர்	பின்பற்றல்	(wall	follower),	பிெளட்ஜ்	(Pledge),	மற் ம்
ட்ெரமாக்ஸ்(Trémaux’s)	ஆகியைவ	ஒ 	எந்திரேனா	அல்ல 	ஆேளா	 ன்பின்
ெதரியாத	 திர்	பாைதயில்	உள்ேள	மாட் க்	ெகாண்டால்	ெவளிேய ம்	வழிையக்
கண் 	பி ப்பதற்கான	விைனச்சரங்கள்.	

������	��������	����������	(dead-end	filling)	
ஆனால்	நீங்கள்	 	 திர்	பாைதைய ம்	ேமலி ந் 	பார்க்க	 ம்	என்
ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்.	இதற் 	 ட் 	சந் கைள	நிரப் தல்	ேபான்ற
விைனச்சரத்ைதப்	பயன்ப த்தலாம்.	எல்லா	 ட் 	சந் கைள ம்	நிரப்பிவிட்டால்,
மீதம்	இ ப்ப 	நாம்	ெவளிேய	ெசல் ம்	வழி	தாேன?	

����-�����	�����	(Depth-first	Search)	
திர்பாைதக் த்	தீர் 	கா ம்		விைனச்சரம்	உ வாக்க	நீங்கள்	அைத	ஒ
கிைளப்படமாக	உ வகிக்கலாம்.	இதற் த்	தீர் 	காண	ஆழம்- தல்
ேதடல்	உண்ைமயில்	ஒ 	நல்ல	மீள் ள்	ேதடல்	தான்.	இதன்	விதி ைற
என்னெவன்றால்	 தலில்	வல 	ேகா யில்	உள்ள	கிைளையப்	பின்பற் ேவாம்.
அதில்	ெவளிேய ம்	வழி	கிைடக்கவில்ைல	என்றால்	தி ம்பி	வ ேவாம்.	தி ம்பி
வ ம்	வழியில்	நமக் 	கிைடக் ம்	இட 	பக்கேமா	அல்ல 	ேநராகேவ	ெசல் ம்
தல்	வாய்ப்ைப	எ த் க்	ெகாள்ேவாம்.	அங்கி ந் 	தி ம்ப ம்	வல 	ேகா யில்

உள்ள	கிைளையப்	பின்பற் ேவாம்.	இம்மாதிரி	ஒவ்ெவா 	கிைளைய ம்	அதன்
	ஆழத் க் ச்	ெசன் 	பார்த் 	வி வதால்	இைத	ஆழம்- தல்	ேதடல்	என்
கிேறாம்.	

�����-�����	�����	(Breadth-first	search)	
இதற் 	மாறாக	அகலம்- தல்	ேதடல்	வழி ைறயில்	ஒ 	ப யில்	இ க் ம்	எல்லா
கிைளகைள ம்	 யற்சி	ெசய்த	பின்னர்தான்	அ த்த	ப க் 	இறங்கிச்
ெசல்ேவாம்.	

https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_solving_algorithm#Dead-end_filling
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search
https://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search


		
திர்பாைதக் த்	தீர் 	கா தல்

ெதாடரற்ற	 திர்	பாைதக க் 	 வைர	ஒட் ச்	ெசல் ம்	 ைறயில்	தீர்
காணலாம்.	ஆனால்	உள்ேள	ெசல் ம்	வழி ம்	ெவளிேய ம்	வழி ம்	 திர்
பாைதயின்	ெவளிச் வர்களில்	இ க்க	ேவண் ம்.	எந்திரன்	 திர்பாைதயின்	உட்
பக்கத்தில்	இ ந் 	ெதாடங்கி,	ெவளிேய	ெசல் ம்	வழி	ெதாடரற்ற	ப தியில்
இ ந்தால்	உள்ேளேய	 ற்றிச்	 ற்றி	வரக்	 ம்.	பிெளட்ஜ்	விைனச்சரம்	(Pledge
algorithm)	 லம்	இதற் த்	தீர் 	காணலாம்.	
��������������	����������
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	பிபி-8	என்ப 	ஸ்டார்	வார்ஸ்	(Star	Wars)	படங்களில்	வ ம்	ஒ 	எந்திரன்
பாத்திரம்	ஆ ம்.	இ 	2015	ஸ்டார்	வார்ஸ்:	த	ஃேபார்ஸ்	அேவகன்ஸ்	(The	Force
Awakens)	மற் ம்	2017	ஸ்டார்	வார்ஸ்:	தி	லாஸ்ட்	ெஜ 	(The	Last	Jedi)
ஆகியவற்றி ம்	வ கிற .	இ 	ேகாள வான	உட ம்	தைளயற் 	இயங் ம்
விமாடத்	தைல ம்	ெகாண்ட	எந்திரன்.	இ 	எந்திரன்	ெபாம்ைமயாகத்	தற்ேபா

சந்ைதயில்	கிைடக்கிற .	இந்த	ெபாம்ைமையக்	ைகக்கணினி	அல்ல 	திறன்ேபசி
லம்	இயக்கலாம்.	

	

https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_solving_algorithm#Pledge_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/Maze_solving_algorithm#Pledge_algorithm
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ஸ்டார்	வார்ஸ்	BB-8	எந்திரன்	

நம 	பாவைனயாக்கியில்	BB-8	எந்திரன்	ஒ 	பாைலவனத்தில்	 ழியில்
மாட் க்ெகாண் க்கிற .	இைத	விைரவாகக்	 ழியிலி ந் 	ெவளிேயற
வழிெசய்யேவண் ம்	என்ப தான்	சவால்.	ஒ 	நிமிடத்திற் ம்	அதிகமான
ேநரத்ைத	எ த் க்	ெகாண்டால்	ஆட்டம்	நின் வி ம்.	
எந்திரைனக்	 ழியிலி ந் 	எவ்வள 	விைரவாக	ெவளிேயற்றினீர்கள்	என்பைத
அ ப்பைடயாக	ைவத் 	மதிப்ெபண்	ெகா க்கிறார்கள்.	தப்பவில்ைலெயனில்,
தப்பிக்க	எவ்வள 	அ கில்	ெந ங்கி	வந்தீர்கள்	என்பைத	ைவத் 	மதிப்ெபண்
கிைடக் ம்.	



தப்பினால்	மதிப்ெபண்	50%	 தல்	100%	வைர	கிைடக் ம்.	அக்கணேம
தப்பித்தால்	100%	கிைடக் ம்.	இ க் ம்	ஒ 	நிமிடத்தின்	கைடசி	விநா யில்
தப்பித்தால்	50%	தான்	கிைடக் ம்.	தப்பவில்ைலெயனில்	 ழியின்
விளிம்பிலி ந் 	எட் ய	 ரத் க் 	ேநரியல்	ெதாடர்பாக	0%	 தல்	50%	வைர
மதிப்ெபண்	கிைடக் ம்.	
ைபதான்	நிரலாக்க	ெமாழிையப்	பயன்ப த்தி	ெசயல்திறைன	ேமம்ப த் வ
எப்ப ?	 ழியின்	சாய் 	அதிகமாக	இ ப்பதால்	எந்திரன்	 ன் ம்	பின் ம்
ஓ வதில்	ெவளிேய	வற	 யா 	ேபாலி க்கிற .	ஆகேவ	ஒ 	பக்கம்
ேமல்ேநாக்கி	ஓ த்	தி ம்பி	 ழிக் ள்	உ ண் 	ம பக்கம்	ஏ ம்	உந் ேவகத்ைதப்
பயன்ப த்த	வழிபார்க்க	ேவண் ம்.	சரியான	த ணங்களில்	திைசைய	மாற்றினால்
எந்திரன்	தப்பிப்பதற் 	வாய்ப்பி க்கிற .	நீங்கள்	எந்திரனின்	தற்ேபாைதய
திைசேவகத்ைத	அளவி வதற் 	 ழல்	காட் 	உணரிையப்	(gyro	sensor)
பயன்ப த்தலாம்.	

�����	�������������
1.	 Left:	Left-hand	solver	trapped	in	a	maze	Right:	Pledge	algorithm

solution	by	Randomperson321	–	Wikimedia	Commons	

2.	 PNG	image:	Robot	PNG	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	 வைர	ஒட் ேய	ெச த் தல்	(Wall
Following)	
ேகாட் ன்	ேமல்	ெச த் தல்.	 வைர	ஒட் ேய	ெச த் தல்.	பயனீர்	3-DX
எந்திரைன	 வைர	ஒட் ேய	ெச த் தல்.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pledge_Algorithm.png
http://pngimg.com/download/45363
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�����������	(Wall	Following)

	

எந்திரன்கள்	தானியங்கியாக	இயங்க	ஏேத ம்	ஒ 	தன்னிடங் றித்தல்	திறைம
ேதைவப்ப கிற ,	இைதப்	பயன்ப த்தி,	தான்	ெசய்ய	ேவண் ய	ேவைலக்கான
பாைதைய	மட் மல்லாமல்	அந்தப்	பாைதயி ள்ள	இைட கைள ம்	எந்திரன்
அைடயாளம்	கண் 	ெகாள்ள	 ம்.	இதற் ,	எ த் க்காட்டாக,	 வி	நிைல
காட் 	(Global	Positioning	System	–	GPS),	 ள்ளிகளாலான	ேமகம்	(Point-
cloud)	ேபான்ற	பல்ேவ 	வழி ைறகள்	உள்ளன.	

வண் 	ெச த் வதில்	அ ப்பைடகளான	ேகாட் ன்	ேமல்	ெச த் தல்	(Line
Following)	மற் ம்	 வைர	ஒட் ேய	ெச த் தல்	(Wall	Following)	ஆகியவற்ைற
நாம்	இங் 	விவரமாகப்	பார்ப்ேபாம்.	
���������	����	�����������
இந்த	எந்திரன்	ேகாட் ன்	ேமல்	ஓட	இரண் 	அகச்சிவப் 	ெந ங்கைம
உணரிகைளப்	(infrared	proximity	sensors)	பயன்ப த் கிற .
உணரிகளிலி ந் 	வ ம்	சமிஞ்ைசகைள	ைவத் 	அர் யிேனா	 ண்கட் ப்ப த்தி
சக்கரங்களி ள்ள	விைசக க் 	(motors)	ஆைணகைள	அ ப் கிற .	

	



	ேகாட் ன்
ேமல்	ெச த் தல்

	

������	����������	������	������	������	:	
1.	 தலாவ ,	இரண் 	உணரிக க் ம்	ேகா 	ெதரியவில்ைல.	ேகா

ைமயத்தில்	உள்ள ,	இரண் 	உணரிக ம்	தைரையத்	பார்க்கின்றன	என்ேற
இதற் ப்	ெபா ள்.	ஆகேவ	இரண் 	விைசக ம்	 ன்ேனாக்கிச்	 ற் ம்,
ஆகேவ	வண் 	 ன்ேனாக்கிச்	ெசல் ம்.	

2.	 இரண்டாவ ,	இட 	பக்கம்	உள்ள	உணரி	மட் ம்	ேகாட்ைடப்	பார்க்கின்ற .
ேகா 	இட 	பக்கம்	தி ம் கிற 	என் 	இதன்	ெபா ள்.	ஆகேவ	இட
பக்கம்	உள்ள	விைச	பின்ேனாக்கிச்	 ற் ம்	வல 	பக்கம்	உள்ள	விைச
ன்ேனாக்கிச்	 ற் ம்.	இதன்விைளவாக	வண் 	இட 	பக்கம்	தி ம் ம்.	

3.	 ன்றாவ ,	வல 	பக்கம்	உள்ள	உணரி	மட் ம்	ேகாட்ைடப்	பார்க்கின்ற .
ேகா 	வல 	பக்கம்	தி ம் கிற 	என் 	இதன்	ெபா ள்.	ஆகேவ	வல
பக்கம்	உள்ள	விைச	பின்ேனாக்கிச்	 ற் ம்	இட 	பக்கம்	உள்ள	விைச
ன்ேனாக்கிச்	 ற் ம்.	இதன்விைளவாக	வண் 	வல 	பக்கம்	தி ம் ம்.	

4.	 நான்காவ ,	இரண் 	உணரிக க் ம்	ேகா 	ெதரிகின்ற .	ேகாட் ன்
வில்	 க்ேக	ேகா 	ேபாட் ந்தால்,	ேகாட் ன்	 க் 	வந் 	விட்ேடாம்



என்பேத	இதன்	ெபா ள்.	ஆகேவ	இரண் 	விைசக ம்	நின் வி ம்,
வண் ம்	நின் வி ம்.	

�����	�������	�����������
நாம்	எந்திரனில்	இரண் 	 ர	உணரிகைள	(distance	sensors)	 வர்	இ க் ம்
பக்கத்தில்	ெபா த்தினால்	அைத	 வைர	ஒட் ேய	ெசல்லச்	ெசய்யலாம்.	
	

	 வைர
ஒட் ேய	ெச த் தல்

	

�����	������	����������	������	������	������:	
1.	 தலாவ ,	இரண் 	 ர	உணரிக ம்	ஒேர	 ரத்ைதக்	காட் கின்றன.

எந்திரன்	 வ க் 	இைணயாக	இ க்கிற 	என்பேத	இதன்	ெபா ள்.	ஆகேவ
வண் ைய	ேநராக	 ன்	ேநாக்கி	ஓடச்	ெசய்ேவாம்.	

2.	 இரண்டாவ ,	 ன்	பக்கம்	இ க் ம்	உணரி	அதிக	 ரத்ைதக்	காட் கிற .
வர்	இட 	பக்கம்	தி ம் கிற 	என் 	ெதரிகிற .	ஆகேவ	வண் ைய	இட

பக்கம்	தி ம்பச்	ெசய்ேவாம்.	
3.	 ன்றாவ ,	 ன்	பக்கம்	இ க் ம்	உணரி	 ைறந்த	 ரத்ைதக்	காட் கிற .

வர்	வல 	பக்கம்	தி ம் கிற 	என் 	ெதரிகிற .	ஆகேவ	வண் ைய	வல
பக்கம்	தி ம்பச்	ெசய்ேவாம்.	

������	3-DX	��������	�����	�������	�����������	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	எந்திரைன	 வைர	ஒட் ேய	ேவகமாக ம்	 ல்லியமாக ம்	ெச த் ம்	நிரல்
எ வேத	இந்த	சவால்.	
	

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


		
பயனீர்	3-DX	எந்திரைன	 வைர	ஒட் ேய	ெச த் தல்

எந்திரன்	 வரிலி ந் 	50	ெசமீ	 ரத்தில்	இ க்க	ேவண் ம்.	ஒ 	நிமிட
ேநரத்தில்	 ய	அள 	அதிக	 ரம்	ெசல்வேத	இதன்	 றிக்ேகாள்.	ைபதான்
நிரலாக்க	ெமாழிையப்	பயன்ப த்தி	ெசயல்திறைன	ேமம்ப த் வ 	எப்ப ?		

எந்திரன்	 தலில்	 வ க் 	அ கில்	ெசன்றைடய	சிறந்த	பாைதையக்
கணக்கி ம்.	அந்த	இடத்ைத	ெசன்றைடந்த	பின்னர்	 வைரெயாட் ேய	50	ெசமீ

ரத்தில்	நக ம்.	 வர்	தி ம் ம்	ேபா 	அைத	ஒட் ேய	தி ம்பாமல்	எந்திரன்
க் 	வழியில்	 வரின்	அ த்த	ப திக் ச்	ெசன் 	விட்டால்	அதற் த்	தண்டம்

உண் .	

இதன்	அ ப்பைடக்	கட் ப்ப த்தி	பக்கவாட் ள்ள	இரண் 	ேசானார்	(sonar)
உணரிகைள	மட் ேம	பயன்ப த் கிற .	இைவ	ஊெடாலி	 லம்	ேவைல
ெசய்கின்றன.	 வர்	கிட்டத்தட்ட	ேநராக	இ க் ம்	வைர	மட் ேம	இ 	ஒ ங்காக
ெசயல்ப ம்.	 ர்ைமயான	தி ப்பங்கைளக்	ைகயாள்வதில்	இ 	மிக ம்
ேமாசமான .	இைத	ேமம்ப த்த	நீங்கள்	 ன்	பக்கத்தி ள்ள	உணரிகைள ம்
பயன்ப த்த	 யற்சிக்கலாம்.	

�����	�������������
1.	 Line	Follower	Robot	Using	Arduino	By	Aarav	G	

2.	 IIT,	Kanpur	–	robocon16	–	Wall	Following	

3.	 RobotBenchmark	–	Wall	Following	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	வைரபடம்	தயாரித் 	தன்னிடங் றித்தல்
(Simultaneous	Localization	And	Mapping	–	SLAM)	

https://www.instructables.com/id/Line-Follower-Robot-Using-Arduino-2/
http://students.iitk.ac.in/robocon/docs/doku.php?id=robocon16:programming:wall_following
https://robotbenchmark.net/


ெந ஞ்சாைலயில்	வண் ேயாட் தல்	(Highway	Driving).	தடங்காட் ம்
ேகா கைள	நிழற்படக்	க வியால்	கண் பி த்தல்.	

	

	



Robotics	13.	�������
���������

�����������������
(Simultaneous	Localization	And

Mapping	–	SLAM)
	

எந்திரன்	இடங் றித்தல்	(localization)	என்ப 	ஒ 	நக ம்	எந்திரன்	தன்
ழைல ம்	அதற் ள்	தான்	அைமந் ள்ள	இடத்ைத ம்	கண்டறி ம்	ெசயல் ைற

ஆ ம்.	ஒ 	தன்னியக்க	எந்திர க் த்	ேதைவயான	மிக	அ ப்பைட	திறன்களில்
இடங் றித்தல்	ஒன்றா ம்.	என்ன	 ழலில்	எந்த	இடத்தில்	இ க்கிேறாம்	என்
ெதரிந்தால்தான்	இலக்ைக	ேநாக்கி	எப்ப ச்	ெசல்வ 	என் 	திட்டமிட	 ம்.
இைத	ைவத் த்தான்	அ த்த	ெசயல்கைளப்	பற்றிய	 கள்	எ க்க	 ம்.	

எந்திரனியலில்	வண் ைய	ெச த் வ 	எப்ப 	என் 	பார்க் ம்	ேபா ,
ேமற்கண்டவா 	வைரபடம்	தயாரித் 	தன்னிடங் றித்தல்	என்ப 	ஒ 	 ன்பின்
ெதரியாத	 ழலின்	வைரபடத்ைதக்	கட்டைமத்தல்	ஆ ம்.	 ன்னால்	பார்த்த
ழைலப்	 ப்பிப்பதற் ம்	இைதேய	பயன்ப த்தலாம்.	இதற் த்	தீர் 	காண	பல

விைனச்சரங்கள்	உ வாக்கப்பட் ள்ளன.	இவற்றில்	சில	திறந்த	 ல
ெமன்ெபா ளாக ம்	கிைடக்கின்றன.	ேமற்கத்திய	நா களில்	பரவலாக
விற்பைனயா ம்	ஐ-ேராேபா	(iRobot)	நி வனத்தின்	 ம்பா	(Roomba)	ேபான்ற
ப் ர 	எந்திரன்கள்	ேவைல	ெசய் ம்	அைறயின்	வைரபடத்ைதத்	தயாரிக்க

இம்மாதிரி	விைனச்சரங்கைளேய	பயன்ப த் கின்றன.	



		
தடங்காட் ம்	 ள்ளிகைள	நிழற்படக்	க வியால்	கண் பி த்தல்

��������������	���������������	(Highway	Driving)	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	லின்கன்	MKZ	என்ப 	ஃேபார்ட்	நி வனம்	தயாரிக் ம்	சீ ந் .	ேவ 	எந்த
வண் கள்	அல்ல 	ெபா ட்களின்	மீ ம்	ேமாதாமல்	ஒ 	நிமிடத்திற் ள்	ஒ
லின்கன்	MKZ	சீ ந்ைத	 ந்தவைர	அதிக	 ரம்	ெச த் வேத	இந்தப்
பயிற்சியின்	இலக்கா ம்.	

	

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


		
ெந ஞ்சாைலயில்	தானியக்கமாக	வண் ேயாட் தல்

	

வண் 	கட் ப்ப த்திைய	மதிப்பீ 	ெசய்ய	பயன்ப த்தப்ப ம்	திறனள 	ஒ
நிமிடம்	கழித் 	சாைலயில்	பயணம்	ெசய்த	 ரம்தான்.	

மற்ற	வண் கைள	அல்ல 	நிைலயான	ெபா ட்கைள	நம்	வண் 	ெதாட்டா ம்
அல்ல 	நாம்	அவசரகாலப்	பாைதயில்	ெசன்றா ம்,	பாவைனயாக் தல்	உடன்
நி த்தப்ப ம்.	ஏற்கனேவ	பயணித்த	ெதாைல 	பதி 	ெசய்யப்ப ம்.	
ைபதான்	நிரலாக்க	ெமாழிையப்	பயன்ப த்தி	ெசயல்திறைன	ேமம்ப த் வ
எப்ப ?	அவர்கள்	ெகா த் ள்ள	அ ப்பைடக்	கட் ப்ப த்தி	நம்	வண் ைய
ேநராகச்	ெச த் ம்.	ேம ம்	மற்ெறா 	வாகனம்	 ன்னால்	வந்தால்	பா காப்பான

ரத்ைத	ைவத்தி ப்பதற்காக	தன்	ேவகத்ைதக்	 ைறக் ம்.	
ேவகத்ைத	 ைறப்பதற் ப்	பதிலாக,	பக்கவாட் ள்ள	 ர	உணரிகைளப்
பயன்ப த்தி	அ த்த	தடத் க் 	மாற்றி	 ன்னா ள்ள	வண் ையத்	தாண் ப்
ேபாக	 மா	என் 	பார்க்கலாம்.	ஆனால்	இட 	பக்கத்தி ள்ள	தடத்தில்தான்
ன்னா ள்ள	வண் ையத்	தாண் ப்	ேபாக	 ம்.	

தடங்காட் ம்	ேகா கைள	நிழற்படக்	க வியால்	கண் பி த்தல்
சிறி 	ேநரம்	கழித் 	சாைல	வைளய	ஆரம்பிக் ம்.	ஆகேவ	நீங்கள்	சாைலயின்
வைளைவ ம்	கணக்கில்	எ த் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அவ்வா 	ெசய்ய	ஒ
எளிய	வழி	 ர	உணரிகைள	ைவத் 	வல 	மற் ம்	இட 	 ற	சாைலேயாரத்
தைடகளின்	 ரம்	ெதரிந் ெகாள்வ தான்.	தடங்காட் ம்	ேகா கைள	நிழற்படக்
க வியால்	கண் பி ப்ப 	இைதவிட	மிக ம்	சிறப்பான	வழியாக	இ க் ம்.	

ர	உணரிகள்	மட் மல்லாமல்	பின்	சக்கர	அச் களின்	ைமயத்தில்	ஒ
விநிைலகாட் ம்	(GPS),	மற் ம்	 ன் றம்	ெபா ட்கைள	அைடயாளம்



கண் ெகாள்ளக்	 ய	 ைகப்படக்	க வி ம்	ெபா த்தப்பட் ள்ளன.
ேதைவக்ேகற்ப	இவற்ைற ம்	பயன்ப த்தலாம்.	
�����	�������������
1.	 Researchgate.net	–	uploaded	by	Udo	Frese	

2.	 RobotBenchmark	–	Highway	Driving	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	எந்திரனியல்	விதிகள்	(Laws	of	Robotics)	
மனித	உ வ	எந்திரன்	(Humanoid)	விைரவாக	நடத்தல்.	எப்ப 	இந்த	எந்திரனின்
ேவகத்ைத	அதிகரிப்ப ?	
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�������	(Laws	of	Robotics)

	

ஐசாக்	அசிேமாவ்	(Isaac	Asimov)	என்பவர்	பாஸ்டன்	பல்கைலக்கழகத்தில்	உயிரி
ேவதியியல்	(Biochemistry)	ேபராசிரியர்	மற் ம்	எ த்தாளர்.	அறிவியல்	சார்ந்த
க த் கள்,	ேகாட்பா கள்,	 திய	கண் பி ப் கள்	ஆகியவற்ைறப்	பாமர
மக்க ம்	 ரிந் க்	ெகாள் ம்ப 	எளிதாக	எ திப்	பிரபலமானவர்.	அறிவியல்
ைனகைதகளில்	 ன்ேனா .	இக்காரணங்களால்	ெசவ்வாய்	கிரகத்தில்	ஒ
எரிமீன்	வீழ்ச்சி	நிலக் ழிக் 	(impact	crater)	இவர்	ெபயேர	இடப்பட் ள்ள .	

	

		
	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	
ஐசாக்	அசிேமாவ்	எ திய	எந்திரன்	ெதாைலேநாக்

எந்திரனிய க்கான	 ன் 	விதிகைள	இவர்	1942	இல்	ஒ 	சி கைதயில்
அறி கப்ப த்தினார்.	இ 	1950	இல்	ெவளியிடப்பட்ட	“எந்திரனாகிய	நான்”	(I,
Robot)	ெதா ப்பி ம்	ேசர்க்கப்பட்ட .	

1.	 தல்	விதி	–	ஒ 	எந்திரன்	மனிதர்க க் த்	தீங்கிைழக்கக்	 டா 	மற் ம்
மனிதர்க க் த்	தீங் 	ேநரக் ய	ேநரத்தில்	ெசயலற்ற	நிைலயில்	இ க்கக்
டா .	

2.	 இரண்டாவ 	விதி	–	ஒ 	எந்திரன்	மனிதர்களின்	கட்டைளக க் க்
கீழ்ப்ப ய	ேவண் ம்,	அவ்வா 	கீழ்ப்ப வ 	 தல்	விதிக் 	 ரணாக
இ ந்தாெலாழிய.	

3.	 ன்றாவ 	விதி	–	ஒ 	எந்திரன்	தன்ைனப்	பா காத் க்ெகாள்ள	ேவண் ம்,
அத்தைகய	பா காப் 	 தல்	அல்ல 	இரண்டாம்	விதிக டன்	 ரண்படாத
வைர.	

அ த் 	வந்த	 ைனகைதகளில்	 	ேகாள்கள்	மற் ம்	மனித	இனங்களின்
அரசாங்கத்திற் 	எந்திரன்கள்	ெபா ப்ேபற்ப 	ேபால்	வந்த	பின்னர்	அ த்த
அறிவியல்	 ைனகைதயில்,	அசிேமாவ்	நான்காவ 	விதிைய	உ வாக்கி	அைத
ழியம்	விதியாக	மற்ற	விதிக க்ெகல்லாம்	 ன்பாகச்	ேசர்த்தார்.	

0.	ஒ 	எந்திரன்	மனித	இனத் க் த்	தீங்கிைழக்கக்	 டா ,	மற் ம்	மனித
இனத் க் த்	தீங் 	ேநரக் ய	ேநரத்தில்	ெசயலற்ற	நிைலயில்	இ க்கக்
டா .	

க்கியக்	 றிப் :	ேமற்கண்ட	விதிகள்	அறிவியல்	ரீதியாக	உ வாக்கப்பட்டைவ
அல்ல.	இைவ	 ைனகைத	எ த்தாளரால்	உ வாக்கப்பட்டைவ.	
எந்திரன்கள்	இயல்பிேலேய	இந்த	விதி ைறகைளப்	பின்பற் வதில்ைல.



எந்திரன்கைள	உ வாக் ம்	மனிதர்கள்தான்	நிரல்	எ ம்	ேபா 	இவற்ைற
மனதில்	ெகாண் 	எ த	ேவண் ம்.	சந்ைதயில்	தற்ேபா ள்ள	 ப் ர
எந்திரன்கள்	ேபான்றைவ	மனிதர்க க் த்	தீங் 	விைளவிக்கிேறாம்	என்பைத
அறி ம்	திறனற்றைவ.	விபத் க்கைளத்	த க்க	 ட் த்	தாங்கிகள்	(bumpers),
எச்சரிக்ைக	ஒலி	எ ப்பிகள்	(warning	beepers),	பா காப் க்	 ண் கள்
(safety	cages)	அல்ல 	கட் ப்ப த்தப்பட்ட	அ கல்	ப திகள்	(restricted
access	zones)	ேபான்ற	பல	பா காப் 	அைமப் கள்	உண் .	தற்ேபா
தயாரிக்கப்ப ம்	அதிநவீன	எந்திரன்களால் ட	ேமற்கண்ட	எந்திரனியல்
விதிகைளப்	 ரிந் 	ெகாள்ள ம்	நைட ைறப்ப த்த ம்	இயலா .	

����	����	��������	(Humanoid)	�������	�������	
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	

நாம்	 தல்	கட் ைரயில்	பார்த்த	படம்	ஆல்ெடபாரான்	NAO	என்ற	மனித	உ வ
எந்திரன்.	இங் 	சவால்	என்னெவன்றால்	இந்த	எந்திரைன	10	மீட்டர்	 ரம்

ந்தவைரயில்	விைரவாக	நடக்க	ைவக்க	நிரல்	எ த	ேவண் ம்.	
	

	மனித	உ வ
எந்திரன்	விைரவாக	நடத்தல்

பாவைனயாக்கம்	ெதாடங்கிய டன்	நி த் 	க காரம்	ெதாடங் கிற .	எந்திரன்
நி த் 	க காரத்தின்	 ன்	கடக் ம்	ேபா ,	ஒ 	உணரி	எந்திரன்
ன்னி ப்பைதக்	கண் பி த் 	க காரத்ைத	நி த் ம்.	இந்த	கட்டத்தில்

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


நி த் 	க காரத்தில்	காட்டப்ப ம்	ேநரம்	ெசயல்திறன்	என	பதி
ெசய்யப்ப கிற .	எந்திரன்	கீேழ	வி ந் 	விட்டால்	அல்ல 	தவழ்ந் 	ெசல்ல
யன்றால்	30	வினா கள்	தண்டம்	ேசர்க்கப்ப ம்.	அதன்	உடலின்	ெசங் த்

நிைல	ைமயம்	20	ெச.மீ.	விட	கீேழ	ெசன்றால்	அத்தைகய	நிைல	அைடந்த 	என்
	ெசய்யப்ப ம்.	

������	����	����������	�������	�����������?	
நீங்கள்	இந்த	எந்திரைனக்	கட் ப்ப த் ம்	ைபத்தான்	நிரைலப்	பார்த்தால்,	இ
‘forward.motion’	என்ற	ேகாப்பி ள்ள	இயக்கத்ைத	ஓட் கிற 	என்ப 	ெதரி ம்.	
இந்த	இயக்கம்	1360	மில்லி	விநா கள்	(மிவி)	நீ க் ம்.	இைத	இரண்
ப திகளாகப்	பிரிக்கலாம்:	 தல்	ப தி	360	மிவி	நீளமான 	ெதாடக்க
நிைலயிலி ந் 	எந்திரைன	நடக்கத்	ெதாடங் ம்	ேதாற்ற	அைம க் க்	(posture)
ெகாண் 	வ ம்.	இரண்டாவ 	ப தி	1000	மிவி,	அதாவ 	ஒ 	வினா ,	நீ க் ம்
நைட	 ழற்சி	(walk	cycle)	ஆ ம்.	இைத	மீண் ம்	மீண் ம்	ெசய் ம்	ேபா
எந்திரன்	ெதாடர்ந் 	நடந் 	ெகாண்ேட	இ க் ம்.	
நைட	ேவகத்ைத	ேம ம்	ேமம்ப த்த	நீங்கள்	 யற்சி	ெசய்யலாம்.
இயக்கக்ேகாப்பில்	நைட	 ழற்சி	இயக்கத் க் ப்	பயன்ப த்தப்ப ம்	கால்களின்
ஒவ்ெவா 	நிைலக் மான	 ட் 	அைமப் கள்	(ேர யன்களில்)	உள்ளன.	இந்தக்
ேகாப்ைப	லிபர்	ஆபிஸ்	அல்ல 	எக்ெசல்	ேபான்ற	ஒ 	விரிதாளில்	திறந்
மாற்றங்கள்	ெசய் 	மீண் ம்	ேசமிக்கலாம்.	

�����	�������������
1.	 Isaac	Asimov	–	Robot	Visions	–	Wikipedia	

2.	 RobotBenchmark	–	Humanoid	Sprint	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	எந்திர க் 	நிரல்	எ ம்	வைககள்	
வைரகைல	நிரல்	இயற்றிகள்.	எளிதாக்கப்பட்ட	உைர	நிரலாக்கம்.	இைடநிைல	நிரல்
இயற்றிகள்.	 ைமயான	நிரலாக்க	ெமாழிகள்.	மனித	உ வ	எந்திரன்
(humanoid)	ெந ந்ெதாைல	நடத்தல்	(marathon).	
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������	�����	���������
நிரல்	என்றால்	என்ன?	சான்றாக,	இன்ன	சமிக்ைஞ	கிைடத்தால்	இன்ன
ேவைலையச்	ெசய்	என் 	நாம்	நிரலாக்க	ெமாழியில்	எ தலாம்.	இ
சி வர்க க் க்	க னமான .	இதற் ப்	பதிலாக	சமிஞ்ைசக் 	ஒ 	பட ம்
ேவைலக் 	மற்ெறா 	படத்ைத ம்	இ த் ப்	ேபாட் 	அவற்ைறத்	ேதைவயானப
இைணக்க	இய ெமன்றால்	சி வர்களால்	ெசய்ய	 ம்.	இம்மாதிரி
இ த் ப்ேபா வதால்	இம் ைறைய	drag-and-drop	நிரலாக்கம்	என் ம்
ெசால்லலாம்.	திைரக் ப்	பின்னால்	இந்தப்	படங்கள்	மற் ம்	இைணப் களிலி ந்
ேதைவயான	உைரகைளத்	தாேன	இயற்றிக்	ெகாள் ம்.	இ 	ஆ 	வய 	மற் ம்
அதற் 	ேமற்பட்ட	சி வர்க க் க்	கற் க்ெகாள்ள	எளிதான .	எம்ஐ 	(MIT)
உ வாக்கிய	ஸ்கிராட்ச்	(Scratch)	என்ற	ெமாழி	தான்	பரவலாகத்	ெதரிந்த .
இைதப்ேபால	ெலேகா	(Lego)	நி வனம்	 ஸ்ட்	(Boost)	மற் ம்	ைமண்ட்ஸ்டார்ம்ஸ்
(Mindstorms)	எந்திரன்க க் 	இேதேபான்ற	வைரகைல	நிரல்	ெமாழிைய
ெவளியிட் ள்ளார்கள்.	ைதமியா	2	ேபான்ற	மற்ற	சில	எந்திரன்க க் ம்
இம்மாதிரி	வைரகைல	நிரலாக்க	ெமாழி	உண் .	

https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_(programming_language)


	வைரகைல
நிரல்	இயற்றி

	

��������������	���	����������
12	வய 	மற் ம்	அதற் 	ேமற்பட்ட	சி வர்கள்	உைர	நிரலாக்கம்	ெசய்ய ம்.
ஆனால்	ஜாவா,	ைபதான்	ேபான்ற	 ைமயான	நிரலாக்க	ெமாழிகளில்	பல
சிக்கலான	அம்சங்கள்	இ ப்பதால்	இவர்க க் 	மிக ம்	க னமாக	இ க் ம்.
இம்மாதிரி	சிக்கலான	அம்சங்கைள	விலக்கி	எளிதாக்கப்பட்ட	நிரல்	ெமாழிகைள
ெவளியிட் ள்ளார்கள்.	சான்றாக,	ைதமியா	2	எந்திர க் 	அேசபா	(Aseba)
என்ற	எளிதாக்கப்பட்ட	உைர	நிரல்	ெமாழிைய	ெவளியிட் ள்ளார்கள்.	
�������	�����	���������

ள்	நி வனம்	பிளாக்லி	(Blockly)	என்ற	நிரல்	ெமாழிைய	உ வாக்கி ள்ளனர்.
இதில்	படங்க க் ப்	பதிலாக	உைரச்	ெசாற்கள்	ெகாண்ட	கட்ைடகள்	உள்ளன.
சி வர்கள்	இந்தக்	கட்ைடகைள	இ த் ப்	ேபாட் த்	(drag-and-drop)
ேதைவயானப 	இைணக்கலாம்.	இ 	வைரகைல	நிரல்	இயற்றிக க் ம்	உைர



நிரல்	எ வதற் ம்	இைடநிைலயாகப்	பயன்ப கிற .	இ 	9	வய 	மற் ம்
அதற் 	ேமற்பட்ட	சி வர்க க் க்	கற் க்ெகாள்ள	எளிதான .	

	

இைடநிைல	நிரல்	இயற்றி
	

���������	��������	��������
உயர்நிைலப்	பள்ளி	மற் ம்	கல் ரி	மாணவர்கள்	ேநர யாக	 ைமயான	நிரலாக்க
ெமாழிகைளக்	கற் க்	ெகாள்வேத	உசிதம்.	ேமற்கண்ட	நிரலாக்க	வைககளில்
ஓரள 	பயிற்சி	இ ந்தால்	இ 	மிக ம்	எளிதாக	இ க் ம்.	இல்லாவி ம்
மிக ம்	க னமல்ல.	 ைமயான	நிரலாக்க	ெமாழிகளில்	கீழ்கண்ட	பயன்கள்
உள்ளன:	

இவற்றில்	சக்தி	வாய்ந்த	நிரல்	ெதா ப் கள்	உள்ளன.	இவற்ைற	ைவத்
உங்கள்	எந்திரைன	பிரமிக்க	ைவக் ம்	அரிய	ேவைலகைளச்	ெசய்ய
ைவக்கலாம்.	
தமிழ்நா 	மற் ம்	இந்திய	அளவிலான	ேபாட் களில்	கலந் 	ெகாள்ளலாம்.	
நீங்கள்	விைளயாட்டாக	கற் க்ெகாண்டால்	ப ப்ைப	 த் விட் 	எம்மாதிரி
ேவைலக் ச்	ெசன்றா ம்	இந்தப்	பயிற்சி	உ ைணயாக	இ க் ம்.	

����	����	��������	(humanoid)	�����������	�������
(marathon)	



எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	இ 	ஒ 	ேராேபா ஸ்	OP2	என்ற	மனித	உ வ	எந்திரைன	அதன்	மின்கலம்
ஆற்றல்	இழக் ம்	 ன்னர்	 ய	அள 	ெந ந்ெதாைல	நடக்க	ைவக் ம்	சவால்.	

	மனித	உ வ
எந்திரன்	ெந ந்ெதாைல	நடத்தல்

	

இதில்	 க்கிய	திறனள 	எந்திரன்	பயணம்	ெசய்த	 ரம்தான்.	இ 	ெத க்
இைணயாக	இ க் ம்	x-	அச்சில்	எந்திரனின்	ஆரம்ப	மற் ம்	இ தி	நிைலக்
இைடேயயான	 ரம்.	எந்திரன்	கீேழ	வி ந் 	விட்டால்	அல்ல 	தவழ்ந் 	ெசல்ல
யன்றால்	அளவீ 	உடன யாக	 ந் வி ம்.	

ROBOTIS	OP2	என்ற	ெபயர்	ெகாண்ட	இந்த	எந்திரன்	நடக் ம்	பாணி	ேமலாளர்
(RobotisOp2GaitManager)	என்ற	ைபதான்	நிரைலப்	பயன்ப த் கிற .	

இந்த	நைட	ேமலாளரின்	அள க்கைள	நீங்கள்	ேதைவக்ேகற்ப
தனிப்பயனாக்கலாம்.	இதன்	 லம்	சிறந்த	ெசயல்திறைன	உ வாக் வதற்கான
ஒ 	அைமப் 	கண் பி ப்ப 	சாத்தியேம.	
�����	�������������
1.	 Scratch	–	block-based	visual	programming	language	by	MIT	Media

Labs	

2.	 Blockly	–		block-based	visual	programming	language	by	Google	

3.	 RobotBenchmark	–	Humanoid	Marathon	

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://scratch.mit.edu/
https://developers.google.com/blockly/
https://robotbenchmark.net/


இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	பார்த் ப்	பின்ெதாடர்தல்	(Visual	Tracking)	
ஒ 	 ழப்பமான	 ழலில்	நக ம்	ெபா ைளத்	ெதாடர்ந் 	கண்காணித்தல்.
ெவற்றி	விகிதத்ைத	ேமம்ப த் வ 	எப்ப ?	



Robotics	16.	������	�����
�������������	(Visual

Tracking)
	

இந்த	இைணப்பில்	ஒ வர்	ஆன்ட்ராய் 	திறன்ேபசியின்	 ைகப்படக்	க விைய
ைவத் 	ஒ 	ெபா ைள	அைடயாளம்	கண் 	அைதப்	பின்ெதாடர்தல்	திட்டத்ைத
ெசயல்ப த்தி	விவரங்கள்	ெகா த் ள்ளார்.	இைத	இயக் ம்	 ண்கட் ப்ப த்தி
அர் யிேனா.	அர் யிேனா	மற் ம்	திறன்	ேபசிையத்	தவிர	மற்ற	பாகங்கள்	வாங்க
ெசல 	 மார்	 பாய்	5000	என்கின்றார்.	இந்த	ெசயலி	ப் த்	ஊடைல	வழியாகக்
காெணாளிையக்	கணினிக் 	அ ப் கிற .	இந்தக்	காெணாளியிலி ந்
நமக் த்	ேதைவயான	உ வத்ைத	நாம்	அைடயாளம்	காண	ேவண் ம்.	இதற்
ஓப்பன்	சிவி	(OpenCV)	என்ற	திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ைளப்
பயன்ப த் கிேறாம்.	

	ஆன்ட்ராய்
திறன்ேபசியின்	நிழல்படக்	க வி	 லம்	பார்த் ப்	பின்ெதாடர்தல்

	

https://www.instructables.com/id/Object-tracking-robot/
https://www.instructables.com/id/Object-tracking-robot/


“கண்காணிக் ம்	ெபா ள்	எங்ெகல்லாம்	ெசல்கிறேதா	அங்ெகல்லாம்
நிழல்படக்க வி		தி ம்பிப்	பார்க்க	ேவண் ம்	என்ப 	என் ைடய	 தல்
றிக்ேகாள்.	ஒ 	நாய்	பந்ைதத்	 ரத்தி	ஓ வ 	ேபால	கண்காணிக் ம்	ெபா ள்

ேபா மிடெமல்லாம்	என்	எந்திரன்	பின்னால்	ஓட	ேவண் ம்	என்ப 	என் ைடய
இரண்டாம்	 றிக்ேகாள்.	எந்திரனின்	தைலயி ள்ள	நிழல்படக்க வி
தி ம்பக் ய	அைமப்பில்	ெபா த்தப்பட் ள்ள .	ஆகேவ	இதனால்	இட ம்,
வல ம்,	ேம ம்,	கீ ம்	தைலையத்	தி ப்பிப்	பார்க்க	 ம்.”	
���	���������	�������	������	���������
����������	������������
எந்திரன்	திறனளவிடல்	(Robot	Benchmark)	என்ற	இந்த	இைணய
தளத்தில்	நாம்	இதற் 	 ந்ைதய	பயிற்சிகைளச்	ெசய்தபின்னர்	இைதச்	ெசய்வ
நன் .	ஒ 	அய்ேபா	(Aibo)	எந்திரைன	ெபா ட்கள்	சிதறிக்	கிடக் ம்	 ழப்பமான
ழலில்	நக ம்	ஒ 	ரப்பர்	வாத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	கண்காணிக்க	ேவண் ம்

என்ப தான்	சவால்.	
	

https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/
https://robotbenchmark.net/


	நக ம்	ரப்பர்
வாத்ைதக்	கண்காணித்தல்

	

நிரலாக்க	ெமாழி	ைபதான்.	நிழற்படக்	க வி	ெபா த்தப்பட் க் ம்	எந்திரன்
மாதிரியான 	நாய்	உ வம்	ெகாண்ட	ேசானி	ஐேபா	ஈஆர்எஸ்	-7	(Sony	Aibo
ERS-7)	ஆ ம்.	இதனால்	தன்	தைலையத்	தி ப்பி	எத்திைசயி ம்	பார்க்க

ம்.	மற் ம்	நாம்	கண்காணிக்க	ேவண் ய	இலக் ப்	ெபா ள்	ஒ 	மஞ்சள்
வண்ண	ரப்பர்	வாத் 	ஆ ம்.
எந்திரனில்	வல 	 ட் ைய	ெசா க்கி	காட்சி	சாளரத்ைதத்	திறக்க	 ம்.
எந்திரன்	பார்க் ம்	திைசயில்	நிழற்படக்	க விக் த்	ெதரி ம்	காட்சி	இந்த
சாளரத்தில்	ெதரி ம்.	
இந்தத்	திறன்	அளவிடல்	2	நிமிடங்கள்	மற் ம்	20	விநா கள்	நீ க் ம்.	ரப்பர்
வாத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	கண்காணிக் ம்	விகிதத்ைத	ைவத் 	ெசயல்திற க்
மதிப்ெபண்	அளிக்கப்ப கிற .	அதாவ 	எத்தைன	சதவிகித	சட்டகங்களில்
நிழல்பட	ைமயத்தில்	நாம்	கண்காணிக் ம்	ெபா ள்	பதி 	ெசய்யப்பட்ட



என்ப தான்	ெசயல்	திறன்	அள .			

������	���������	��������������	������?	
க்கிய	இலக்ைக	இரண் 	தனிப்	பணிகளாகப்	பிரித் க்	ெகாள்ளலாம்.	 தல்

பணி	நிழற்படக்	க வியில்	இலக் ப்	ெபா ைளத்	 ல்லியமாகக்	கண்டறிதல்.
இரண்டாவ 	பணி	நிழற்படக்	க விைய	அகலவாட் ம்	உயரவாட் ம்	தி ப்பி
இலக் ப்	ெபா ைளப்	படத்தின்	ைமயத்திேலேய	இ க் மா 	பார்த் க்
ெகாள் தல்.	
நன்றி	ெதரிவிப் கள்
1.	 Object	Tracking	Robot	–	By	Nikus	–	INSTRUCTABLES	

2.	 RobotBenchmark	–	Visual	Tracking	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	எந்திரன்	கட் ப்ப த்திகள்	
ஏன்	அர் யிேனா?	ஏன்	ராஸ்ெபரி	ைப?	 ைறந்த	ெசலவில்	ஷான்க்பாட்
(Shonkbot)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.instructables.com/id/Object-tracking-robot/
https://robotbenchmark.net/
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எந்திரனின்	 ைள	என் 	ெசால்லக் ய	கட் ப்பாட் 	ைமயமாக	ெசயல்	 ரிய
நமக் 	ஒ 	 ண்கட் ப்ப த்தி	அல்ல 	கணினி	ேதைவ.	நக ம்	எந்திரன்
என்றால்	இ 	ைகயடக்கமாக	இ ப்ப 	அவசியம்.	ேம ம்	 க்கியமாக
ைணக்க விகள்,	திறந்த	 ல	நிரல்	 ன்மாதிரிகள்,	ேகள்வி	பதில்	மன்றங்கள்

இ ந்தால்	நாம்	ெசய்ய	 ய ம்	ேவைலக க் 	மிக ம்	உதவியாக	இ க் ம்.	

அர் யிேனா	(Arduino)	ேபான்ற	 ண்கட் ப்ப த்திக ம்	மற் ம்	ராஸ்ெபரி	ைப
(Raspberry	Pi)	ேபான்ற	ைகயடக்கக்	கணினிக ம்	இத்ேதைவகைளெயல்லாம்
ர்த்தி	ெசய்யக்	 யைவ.	

���	����������?	
ண்கட் ப்ப த்திகள்	ஒ 	ேநரத்தில்	ஒேர	ேவைலையச்	ெசய்யக் யைவ.

ஆகேவ	உங்கள்	 றிக்ேகாள்	ஒ 	எளிய	ேவைலையத்	தி ம்பத்	தி ம்பச்	ெசய்ய
ேவண் ெமன்றால்	 ண்கட் ப்ப த்திேய	ேபா ம்.	

சந்ைதயில்	பல	 ண்	கட் ப்ப த்திகள்	இ க் ம்ேபா 	நாம்	ஏன்
அர் யிேனாைவப்	பரிந் ைரக்கிேறாம்?	 தலாவதாக	இதில்	என்ெனன்ன
மின்ன வியல்	பாகங்கைளப்	பயன்ப த்தி ள்ளார்கள்	என்ற	விவரக் றிப் கைள

வ மாக	ெவளியிட் ள்ளார்கள்.	அ த் 	இதற்கான	ெமன்ெபா ட்க ம்
திறந்த	 லமாகக்	கிைடக்கின்றன.	மற்ற	 ண்	கட் ப்ப த்திக க் 	சில்
ெமாழியில்	(assembly	language)	நிரல்	எ த	ேவண் ம்.	இ 	மிக ம்
க னமான .	அர் யிேனாவில்	நமக் 	மிக ம்	பரிச்சயமான	C,	C++	மற் ம்
ஜாவா	ேபான்ற	ெமாழிகளில்	நிரல்	எ தலாம்.	ேம ம்	இைதக்	கணினி டன்
இைணத் த்	ேதைவயான	மாற்றங்கள்	ெசய்வ ம்	எளி .	

���	��������	��?	
ம றம்,	ராஸ்ெபரி	ைப	ெபா ப்	பயன்பாட் க்கான	ஒ 	சிறிய	கணினி	ஆ ம்.
இ 	லினக்ஸ்	இயங் தளத் டன்	வ கிற ,	ஆகேவ	ஒேர	ேநரத்தில்	பல
நிரல்கைள	இயக் ம்	திறன்	இதற் 	உண் .	நீங்கள்	சிக்கலான	ேவைலகைளச்
ெசய்ய	ேவண் ெமன்றால்	ஒேர	ேநரத்தில்	பல	நிரல்கைள	ஓட்ட	ேவண் யி க் ம்.
இ ேபான்ற	ேவைலகைளச்	ெசய்ய	ராஸ்ெபரி	ைப	ேபான்ற	கணினிேய
ேதைவப்ப ம்.	



�������	�������	����������	(Shonkbot)	
ஒ 	 ந்தகட் ல்	இ 	சக்கரங்கைளப்	ெபா த்தி	வண் யாகப்	பயன்ப த் ம்
மிகச்	சிக்கனமான	எந்திரன்	இ .	வைரேபனாைவப்	ெபா த்தி	நிரல்	 லம்
தைரயில்	காகிதத்தில்	எ தலாம்.	

	

	 ைறந்த
ெசலவில்	ஷான்க்பாட்	எந்திரன்

	

இ 	அர் யிேனா	நாேனாைவப்	பயன்ப த்திக்	கட்டப்பட்ட .	இ 	ப நிைல
மின்ெபாறிகள்	(stepper	motors)	அவற்றின்	இயக்கிக டன்,	3	AA	மின்கலங்கள்
ஆகியைவதான்	 க்கிய	பாகங்கள்.	ஒ 	அகச்சிவப் 	எல்.இ. ,	ஒளி	 ரான்சிஸ்டர்
மற் ம்	ஒ 	ஒலிப்பிையச்	ேசர்த்தால்,	இ 	ெபா ட்கைள	கண் பி க்க ம்	அல்ல
மற்ற	ஷான்க்பாட்க டன்	ெதாடர் ெகாள்ள ம்	 மா 	ேமம்பா 	ெசய்யலாம்.	
�����	�������������
1.	 Shonkbot	–	Bristol	Hackspace	–	Matthew	Venn	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	ெலேகா	 ஸ்ட்	(Lego	Boost)	
நிரல்	எ தக்	கற் க்ெகாள்வ 	இன்ைறய	தைல ைறச்	சி வர்க க் 	அவசியம்
–	ெலேகா	 ஸ்ட்ைட	இயக் ம்	திறந்த	 ல	நிரல்கள்

https://hackaday.com/2015/06/18/cheap-easy-to-build-robot-for-beginners/
https://hackaday.com/2015/06/18/cheap-easy-to-build-robot-for-beginners/
http://bristol.hackspace.org.uk/2015/05/shonkbot/
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Boost)

	

ெலேகா	ைமண்ட்ஸ்டார்ம்ஸ்	(Mindstorms)	என்ப 	பல	 திய	அம்சங்கள்	உள்ள
மாதிரி.	இ ப்பி ம்	இதன்	பாதி	ெசலவில்,	பாதி	ெமனக்ெக தலில்
க்கால்வாசிக் 	ேமல்	கற் க்	ெகாள்ளக்	 ய 	அவர்களின்	வயதில்

இைளயவர்க க்கான	மாதிரி	ெலேகா	 ஸ்ட்தான்.	இதில்	பயிற்சி	ெசய்ய
உங்களிடம்	ஒ 	ஐபாட்	அல்ல 	ஆண்ட்ராய் 	ைகக்கணினி	இ க்க	ேவண் ம்.
திறன்ேபசிகைள ம்	பயன்ப த்தலாம்	என் 		ெசால்கிறார்கள்.	ஆனால்	அவற்றின்
சிறிய	திைரகளில்	வைரபடங்களின்	விவரங்கைளப்	பார்ப்ப 	க னமாக
இ க்கலாம்.	

ெலேகா	 ஸ்ட்	ெவர்னி	(Vernie)	 ழல்ெநறிப்	பட்ைட	(track)	எந்திர ம்,	அைத	இயக் ம்	ைகக்	கணினியில்
ஓ ம்	ெசயலி ம்	

	

�����	������	���������������	������	���������
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இம்மாதிரி	ெபாம்ைமகைள	ைவத் ப்	பாடமாக	இல்லாமல்	விைளயாட்டாகேவ
கற் க்	ெகாள்வ 	எளி .	

ெவர்னி	(படத்தி ள்ள ),	ஃபிரான்கி	என்ற	 ைன,	M.I.R.	4,	கித்தார்	4000
மற் ம்	ஆட்ேடா	பில்டர்	ஆகிய	ஐந் 	ெவவ்ேவ 	எந்திரன்கள்	கட் ம்	 ண் கள்
ஸ்ட்	ெதா ப்பில்	உள்ளன.	மற் ம்	இவற்ைறக்	கட் வதற்கான	ெசயல்
ைறக ம்	ெகா க்கப்பட் ள்ளன.	இத் டன்	ஒ 	ெபா ேபாக்கான	ெசயலி ம்

வ வதால்	இளம்	சி வர்கள்	 ட	எளிதாகக்	கற் க்	ெகாள்ள	 ம்.	
ெசயலாக்க ம்	நிரலாக்க ம்	உங்கள்	ைகக்கணினியில்	நைடெப கின்றன.
ேம ம்	இைச,	ேராேபா	ேப வ 	ேபான்ற	ஒலி	விைள கள்	எந்திரன்	வழியாக
அல்லாமல்	உங்கள்	ைகக்கணினியின்	ஒலிெப க்கி	வழியாக	ெவளிேய	வ ம்.	
இந்தத்	ெதா ப்பில்	ெமாத்தம்	847	பாகங்கள்	உள்ளன.	இவற்றில்	 க்கியமான
நகர் 	ைமயம்	(Move	Hub).	இதில்	இரண் 	விைசகள்	ெபா த்தப்பட் ள்ளன.
ேம ம்	ெசயலாக்கங்கள்	யா ம்	இத ள்ேளேய	நைடெப கின்றன.	உங்கள்
ைகக்கணினியில்	எ திய	நிரல்கைள	ப் த்	வழியாக	இதற் 	அ ப் ம்.	இைவ
தவிர	ஒ 	ஒளி	மற் ம்	அகச்சிவப் 	உணரி ம்,	ஒ 	தனி	விைச ம்	வ கின்றன.
இைவ	இரண் ம்	நகர் 	ைமயத் டன்	கம்பி	 லம்	இைணக்கப்ப கின்றன.	

�����	��������	��������	������	���	��������
அவர்கள்	ெகா த்த	பயிற்சிகைள	 தலில்	ெசய்யலாம்.	ஆனால்	அவற்றில்	திறந்த
ல	ெமன்ெபா ட்கைளப்	பயன்ப த்தி	ேம ம்	ெசய்வ தான்	 க்கிய	சவால்.	

ெலேகா	 ஸ்ட் க் 	இரண் 	ேபர்	திறந்த	 லமாக	ைபதான்	நிரல்	எ தி ள்ளனர்.
நீங்கள்	இவற்ைற	 யற்சி	ெசய் 	பார்க்கலாம்.	

1.	 ைபெலேகா ஸ்ட்	pylgbst	
2.	 ைப ஸ்ட்	pyb00st	

�����	�������������
1.	 Lego	Boost	review	–	cnet.com	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	ஸ்பார்க்கி	(Sparki)	அர் யிேனா	(Arduino)
எந்திரன்	இ த் 	வி தல்	(drag-and-drop)	 ைறயில்	நிரல்	எ தல்	
	

	

	

https://github.com/undera/pylgbst
https://github.com/undera/pylgbst
https://github.com/JorgePe/pyb00st
https://github.com/JorgePe/pyb00st
https://www.cnet.com/pictures/lego-boost-is-your-robot-coding-superkit/11/
http://cnet.com/
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ஆர்க்பாட் க்ஸ்	(ArcBotics)	ஸ்பார்க்கி	ஒ 	சாதாரண	ெபாம்ைமயல்ல.
எந்திரனியல்	பற்றி ம்	அதன்	அ ப்பைடகளான	அறிவியல்	மற் ம்
ெதாழில் ட்பங்கைள ம்	மாணவர்கள்	மிக ம்	ஆர்வத் டன்	கற் க்ெகாள்ள
உத ம்	ஒ 	கல்விக்கான	அ ப்பைடத்	தளமா ம்.	

	

ஆர்க்பாட் க்ஸ்	ஸ்பார்க்கி	எந்திரன்

	

ஸ்பார்க்கி	ந நிைலப்	பள்ளி	மற் ம்	உயர்நிைலப்	பள்ளி	மாணவர்கைள	இலக்காகக்
ெகாண்ட .	ஸ்பார்க்கிக் 	4	AA	மின்கலங்கள்	ேதைவ.	நீங்கள்	வழக்கமான	கார
(alkaline)	மின்கலங்கள்	அல்ல 	மீண் ம்	மின்ேனற்றவல்ல	(rechargeable)



மின்கலங்கைளப்	பயன்ப த்தலாம்.	
ைறந்த	விைல	எந்திரன்களில்	வ ம்	மலிவான	மின்விைசகள்	ேபாலல்லாமல்

இதில்	 ல்லியமாகக்	கட் ப்ப த்தக் ய	ப நிைல	மின்விைசகள்	(stepper
motors)	உள்ளன.	ஒ 	பச்ைச-நீலம்-சிவப் 	(பநீசி)	எல்இ 	(RGB	LED)	மற் ம்
ஒ 	ெதானி	ஒலிெய ப்பி	உண் .	எந்த	சி வர்களின்	எந்திரன்களி ம்	இல்லாத
ஒ 	எல்சி 	(LCD)	காட்சித்திைர	 ட	உண் .	இந்த	அம்சங்கள்	நம்மால்
ெசயல்ப த்தக் ய	திட்டங்கைளக்	கணிசமாக	நீட் க்கின்றன.	

இ 	அர் யிேனா	 ண்கட் ப்ப த்திைய	(Arduino	microcontroller)
அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட .	எனேவ	நீங்கள்	வி ம்பியவா 	இந்த	எந்திரைன
ேம ம்	விரிவாக்க	 ம்.	
இதன்	 ரம்	உணரிக்	கண்கள்	ஒ 	தி ம்பக் ய	பீடத்தில்
ெபா த்தப்பட் ள்ளன.	எனேவ	இதனால்	‘தைலையத்’	தி ப்பிப்	பார்க்க	 ம்.
இதற் 	ஒளி	உணரிகள்,	 க்க	மானி	(accelerometer),	காந்தமானி
(magnetometer),	அகச்சிவப் 	உணரி	ேபான்ற	பல	உணரிகள்	உள்ளன.		மற் ம்	ஒ
அகச்சிவப் 	ெதாைலவியக்கி ம்	உண் .	

ெதாைலவியக்கியால்	இயக் ம்	நிரைல	ஸ்பார்க்கியில்	நி விேய	அ ப் கிறார்கள்.
நீங்களாக	நிரல்	எ தி	இயக்கக்	கற் க்ெகாள் ம்வைர	இைத	ைவத் த்
ெதாடங்கலாம்.	ஸ்பார்க்கிைய	ஓட்ட ம்	மற் ம்	அதன்	சில	அம்சங்கைள	 யற்சி
ெசய் 	பார்க்க ம்	இந்தத்	ெதாைலவியக்கிையப்	பயன்ப த்தப்படலாம்.	

இந்த	எந்திரைன	ைவத் 	நீங்கள்	கீழ்க்கண்டைவ	ேபான்ற	பல	திறன்கைளக்
கற் க்	ெகாள்ளலாம்:	

ஓரத்ைதத்	தவிர்த்தல்	(Edge	avoidance)	
ேகாட்ைடத்	ெதாடர்தல்	(Line	following)	

திர்	பாைதக் த்	தீர் 	கா தல்	(Maze	solving)	

வைரத்	தவிர்த்தல்	(Wall	avoidance)	

அைறக் ள்	வலம்வரல்	(Room	navigation)	

ெபா ைள	மீட்ெட த்தல்	(Object	retrieval)	
ஒளிையத்	ெதாடர்தல்/தவிர்த்தல்	(Follow/hide	from	light	sources)	
உ வத்ைத	வைரதல்	(Shape	drawing)	

கணினி	உள்ளி தல்	(Computer	input)	
மற்ற	ஸ்பார்க்கிக டன்	விைளயா தல்



ஸ்பார்க்கி யிேனா		(SparkiDuino)	என்ப 	ஸ்பார்க்கி	எந்திர க் 	நிரல்	எ த
உத ம்	ஒ 	திறந்த	 ல	ஒ ங்கிைணந்த	நிரலாக்க	 ழல்	(IDE).	
இ த் 	வி தல்	(drag-and-drop)	 ைறயில்	நிரல்	எ தல்	

மினிப்ளாக்	(Minibloq)	என்ப 	அர் யிேனா க் 	ஒ 	வைரகைல	நிரல்
இயற்றியா ம்.	இதில்	ஸ்க்ராட்ச்	(Scratch)	நிரலாக்கம்	ேபான் 	எளிதான	இ த்
வி தல்	(drag-and-dtop)	 ைறயில்	நிரல்	எ தலாம்.	இதன்	 க்கிய	ேநாக்கம்
பள்ளி	மாணவர்கள்க க் 	நிரலாக்கம்	கற்பிப்பதில்	உத வதா ம்.	இ 	சிறப்பாக
ெதாடக்க,	ந த்தர	மற் ம்	உயர்நிைலப்	பள்ளிகளில்	எந்திரனியல்	கற் க்
ெகா க்கப்	பயன்ப த்தப்ப கிற .	
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1.	 Adafruit	Industries	–	Sparki	

https://www.flickr.com/photos/adafruit/13944727859/


2.	 Example	Minibloq	program	showing	serial	communications	and	a
counter	by	Gijs.noorlander	–	Wikimedia	Commons	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:		மற் ம்	சில	எந்திரன்	ெதா ப் கள்				ைதமிேயா
2	(Thymio	II),	ெலேகா	ைமண்ட்ஸ்டார்ம்ஸ்	(Lego	Mindstorms),	பிராக்கிேயா
(Braccio)	எந்திரன்	ைக,	ெஹக்சி	(Hexy)	நடக் ம்	எந்திரன்,	டர் ல்பாட்
(Turtlebot)			
	

	

	

	

	

	

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SimpleCounterSerialOut.png
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1.	 நீங்கள்	யா க்காக	எந்திரன்	ெதா ப்ைப	வாங்கப்	ேபாகிறீர்கேளா	அந்த	வய

வரம் க் த்	ேதாதான	நிரல்	எ ம்	வைக	அதில்	உண்டா	என் 	 க்கியமாக
உ திப்ப த்த ம்.	

2.	 கற் க்ெகாள்ள	மட் ம்தான்	என்றால்	நீங்கள்	பாவைனயாக்கிகளிேலேய
கற் க்ெகாள்ள	 ம்.	உங்கள்	பள்ளியிேலா,	கல் ரியிேலா	அல்ல
ஊரிேலா	ஒ 	எந்திரன்	ேபாட் யில்	பங் 	ெப வ 	ேபான்ற	ெபரிய
றிக்ேகாைள	ைவத் 	அதற் த்	த ந்த	எந்திரன்	ெதா ப்ைப	வாங் வ

பய ள்ள	ெசயல்.	
3.	 எந்திரன்	ெதா ப் க டன்	வ ம்	ப ப்ப யான	வழி ைறகைளப்	பின்பற்றி	பல

திட்டங்க ம்	மாதிரிக ம்	ெசய்ய	 ம்.	இ ப்பி ம்	அதற் ேமல்	அதில்
எ ம்	சவால்	இல்ைல.	திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ட்கைள	பயன்ப த்தி	ேம ம்
அந்த	எந்திரைன	விரிவாக்கி	 திய	பல	ேவைலகைள	ெசய்வதற் 	வழி
இ க்கிறதா	என் ம்	பா ங்கள்.	

�������	2	(Thymio	II)	
நாம்	 ந்ைதய	கட் ைரகளில்	பல	பயிற்சிகளில்	பார்த்த	எந்திரன்	தான்	இ .
இதன்	அ ப்பைட	ேவைலத்திறன்கள்	மற் ம்	பல்ேவ 	நிரலாக்க	 ழல்கள்	மனைத
ஈர்க் ம்	எந்திரன்களின்	உலகத்ைதக்	கண்டறிய	6	வய 	 தலான
சி வர்க க் 	வழி	ெசய்கின்றன.	நீங்கள்	உங்க க் 	ஒத்த	ெமாழிகைள ம்
ழல்கைள ம்	ேதர்ந்ெத ப்பதன்	 லம்	ைதமிேயாவின்	நிரலாக்கத்ைத

எளிதாகக்		கற் க்ெகாள்ள	 ம்.	
�����	����������������	(Lego	Mindstorms)	
	



		
ெலேகா	ைமண்ட்ஸ்டார்ம்ஸ்

	

ெகா க்கப்பட்ட	ப ப்ப யான	வழி ைறகைளப்	பின்பற்றி	 ராக்கர்,	ராப்டார்,
ஸ்ைபகர்,	எவர்ஸ்டார்ம்,	கிரிப்பர்	என்ற	ஐந் 	அ ைமயான	எந்திரன்கைள
உ வாக்கலாம்.	இவி3ெடவ்	(ev3dev)	என்ற	திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ைளப்
பயன்ப த்தி	ேம ம்	பல	திட்டங்கைளச்	ெசய் 	பார்க்கலாம்.	ஓபன்	ராபர்ட்டா
(OpenRoberta),	இவி3ைபதான்	(EV3Python),	ஸ்கிராட்ச்	(Scratch)
ெமாழிகளிலி ம்	நிரல்	எ தலாம்.	
����������	�����������	(Braccio)	��������	��	
	



	அர் யிேனா
பிராக்கிேயா	எந்திரன்	ைக

	

இந்த	எந்திரன்	ைகயால்	பல	மாதிரிப்	ெபா ட்கைள	ைகப்பி யில்	பி த் க்
ெகாள்ள	 ம்.	எ த் க்காட்டாக	ஒ 	நிழற்படக்	க விைய	இதன்	ைகயில்
பி க்க	ைவத் ,	நிரல்	எ தி,	நீங்கள்	எங் 	ெசல்கிறீர்கேளா	அங்ெகல்லாம்
பார்ைவயால்	பின்	ெதாடர	ைவக்கலாம்.	இ 	அர் யிேனா	என்ற	 ண்
கட் ப்ப த்திையப்	பயன்ப த் வதற்காகேவ	உ வாக்கப்பட்ட .	

������	(Hexy)	��������	��������	
	



ஆர்க்பாட் க்ஸ்	ெஹக்சி	நடக் ம்	எந்திரன்

	

இ 	சிலந்தி	ேபான் 	ஆ 	கால்களில்	நடக் ம்	எந்திரன்.	இ 	அணிவ ப் 	ேபால்
நடக் ம்	மற் ம்	நடனம்	ஆ ம்.	நாம்	 ன்னர்	பார்த்த	ஸ்பார்க்கி	எந்திரைனத்
தயாரிக் ம்	ஆர்க்பாட் க்ஸ்	நி வனேம	இைத ம்	தயாரிக்கிற .	இதன்	நிரல்கள்
யா ம்	திறந்த	 லமாகக்	கிைடக்கின்றன.	இதற் 	நீங்கள்	ைபதான்	ெமாழியில்
நிரல்	எ தலாம்.	
�����	�������������
1.	 Lego	Mindstorms	

2.	 Arduino	Braccio	

3.	 Arcbotics	Hexy	

இத்ெதாடரில்	அ த்த	கட் ைர:	�����������	3	–	������	(Turtlebot
3	–	Burger)		
ராஸ்	(ROS	–	Robot	Operating	System)	

	

	

	

https://www.flickr.com/photos/42988571@N08/31195962833
https://store.arduino.cc/usa/tinkerkit-braccio
https://www.flickr.com/photos/arcbotics/27169088686


	

	

	

	



Robotics	21.	�����������	3	–
������	(Turtlebot	3	–	Burger)

	

இ 	வைர	நாம்	பார்த்த	எந்திரன்	ெதா திகள்	கீழ்க்கண்ட	வைகயில்	மிக ம்
பய ள்ளைவ:	

ஆ 	வய 	 தல்	பல்ேவ 	வய 	வரம் க் 	உட்பட்ட	சி வர்கள்
கற் க்ெகாள்ள	எளிதாக	நிரல்	எ ம்	வைககள்	பல	உண் .	

ைக ைறயாக	ெசயல்ப த்திப்	பார்க்க	பல	வழி ைறகள்	இ ப்பதால்
எந்திரனியல்	அ ப்பைடகைள	ஆழமாகப்	 ரிந் ெகாள்ள	வாய்ப் கள்
அதிகம்.	
சி வர்கள்	விைளயாட்டாக	ெதாழில்	 ட்பத்ைத ம்,	நிரல்	எ வைத ம்
மட் மல்லாமல்	அறிவியைல ம்,	கணிதத்ைத ம்	ஆர்வத் டன்
கற் க்ெகாள்ள	வழிவ க்கின்றன.	

நாம்	இ வைர	பார்த்த	பாவைனயாக்கியில்	ெசய்யக் ய	பயிற்சிகைள	எல்லாம்
ெவற்றிகரமாக	ெசய் 	 த் 	விட் ர்கள்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்ேவாம்.	உங்கள்
எந்திரனியல்	கல்வி	மற் ம்	பயிற்சியில்	அ த்தப 	என்ன?	அ த்த	சவால்	என்ன?
எந்திரனியலில்	நைட ைறக் 	பயன்படக் ய	ஏதாவ 	ஒ 	திட்டத்ைத	ெசயல்
ப த்தலாம்.	இ 	கல் ரிப்	பயிற்சிக் 	உதவலாம்	அல்ல 	வணிக	ரீதியாக ம்
இ க்கலாம்.	இதற் 	உங்க க் 	நைட ைறயில்	பயன்ப த்தக் ய
எந்திரனியல்	ெமன்ெபா ள்	ெதா ப் 	ஒன் 	ேதைவ.	அ தான்	ராஸ்!	

����	(ROS	–	Robot	Operating	System)		
ராஸ்	என்ப 	ெபா ேபாக் க்காக	மட் மல்லாமல்	வணிக	ரீதியாக ம்	பரவலாக
பயன்ப த்தப்ப ம்	திறந்த	 ல	ெமன்ெபா ள்	ெதா ப் .	இதில்	கீழ்க்கண்ட
ெமன்ெபா ட்கள்	அடங்கி ள்ளன:	

சந்ைதயில்	பரவலாகக்	கிைடக்கக் ய	எந்திரனியல்	வன்ெபா ட்கைள
இயக்கக் ய	ஓட் 	ெமன்ெபா ட்கள்	(hardware	drivers).	
எந்திரனியலில்	பயன்ப ம்	விைனச்சரங்கைள	(algorithms)	ெசயல்ப த்திய
ெமன்ெபா ள்	ெதா ப் கள்.	அ ம்	மிக ம்	ேமம்ப த்திய	சமீபகால
விைனச்சரங்கள்.	
நிரலாளர்க க் 	அவசியம்	ேதைவயான	சக்தி	வாய்ந்த	நிரல்	க விகள்



(developer	tools).	

ராஸ்	ெமன்ெபா ைள	125	க் ம்	ேமலான	எந்திரன்களில்
பயன்ப த்திவ கிறார்கள்.	இவற்றில்	பல	வணிக	ரீதியானைவ.	ேம ம்	இவர்களில்
பலர்	தங்கள்	ேவைலக்காக	உ வாக்கிய	ெமன்ெபா ள்	ெதா ப் கைள ம்
(software	packages)	திறந்த	 லமாகப்	பகிர்ந் ள்ளார்கள்.	எ த் க்காட் கள்:	

இைட 	தவிர்ப் 	(Obstacle	Avoidance)	

வைரபடம்	தயாரித் 	தன்னிடங் றித்தல்	(Simultaneous	Localization	And
Mapping	–	SLAM)	

வைர	ஒட் ேய	ெச த் தல்	(Wall	Following)	

தானியங்கியாக	வண் ைய	ெச த் தல்	(Automated	Driving)	
ேம ம்	அவர்க க் 	என்ெனன்ன	பிரச்சிைனகள்	வந்தன,	எப்ப த்	தீர்
கண்டார்கள்	என்பைத ம்	மன்றங்களில்	பகிர்ந் ெகாள்கிறார்கள்.	
ரிகிற ,	ஆனால்	ராஸ்	கற் க்	ெகாண்டால்	தான்	வணிக	ரீதியாக	எைத ம்
ெசயல்ப த்த	 ம்	ேபால்	ெதரிகிற .	ஆனால்	எைதயாவ
ெசயல்ப த்தினால்தான்	ராஸ்	கற் க்	ெகாள்ள	 ம்.	இந்தப்	பிரச்சைனக்
என்ன	தீர் ?	அ தான்	டர் ல்பாட்	3	பர்கர்!	

�����������	3	������	



		

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
டர் ல்பாட்	3	–	பர்கர்	

ைறந்த	விைல	கணினியில்	திறைன ம்	வசதிைய ம்	மிக ம்	 ைறக்காமல்	ராஸ்
ெமன்ெபா ைள	 ைமயாக	நி வி	ேவைல	ெசய் 	பார்க்க	இ 	ஒ 	நல்ல
எந்திரன்	ெதா தி.	ேம ம்	நக ம்	எந்திரனில்	பல	விதமான	உணரிகைள
ேசாதைன	ெசய் 	பார்க்க ம்	இ 	மிக ம்	சிறந்த .	

நீங்கள்	ெபா ேபாக் க்காகேவா	அல்ல 	ேவ க்ைக	விைளயாட் க்காகேவா
ஒ 	எந்திரன்	வாங்க	வி ம்பினால்	அ 	இ வல்ல.	ேமம்பட்ட	எந்திரனியல்
(advanced	robotics)	மற் ம்	கணினி	அறிவியல்	க த் க்கைளக்	(computer
science	concepts)	கற் க்ெகாள்ள	வி ம்பினால்	நீங்கள்	வாங்க	வி ம் ம்
எந்திரன்	இ வா ம்.	

இத் டன்	இக்கட் ைரத்	ெதாடர்	 ற் ம்.	நன்றி!	
ashokramach@gmail.com	
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